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  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

   2010 /01 /06                                                                                                                   حميد انوری   
                 

   جلس وزرا انعقاد يافتم                                                     
   

 مجلس وزرا به رياست حامد کرزی در 1388 گزارش های رسيده از کابل ميرساند که ديروز دوشنبه چهاردهم جدی 
 کاغذ پيچ  و وزرای کامياب  وزرای،) Used( ابتدا رئيس جمهور به وزرای استفاده شده . قصر گلخانه تشکيل جلسه داد

( متعاقب آن سيد مخدوم رهين با يک خواندن هندی از فيلم . سه را افتتاح کردندم  خوش آمديد گفته و جل، مشروط و ناکا
سپس حامد کرزی خطاب به . به رنگينی جلسه افزودند که با کف زدن های ممتد حاضرين بدرقه شد) ميرا نام جوکر 

 که سر ای چوکی  باشندخودنباشند و متوجه جان وزرای کامياب و ناکام و مشروط فرمودند که وزرای قبول شده مغرور 
 و وزرای رد .ها اعتبار نيست و اگه حمايت دوستای خارجی شان يکروز نباشه ، فردا همۀ شان ده زندانها خواهند پوسيد

وزرای  نمودند که بزودی همۀ عالوهشده و ناکام و مشروط نا اميد نگردند که در پی هر نا اميدی ، بسی اميد هاست و 
يکی از .  را دوباره به پارلمان خواهد فرستاد و برای همۀ شان از وکالی ملت رای اعتماد خواهند گرفتناکام و مشروط

با نا اميدی سخنان رئيس جمهور را قطع کرده  بود حلقه زدهوزرای ناکام در حاليکه گلويش پر شده و اشک در چشمانش 
رئيس .  ناکام تغيير نمايدی نظر وکال در مورد وزرادوهفته ظرف پرسيدند که اين کار چگونه ممکن خواهد شد تا در

اينبار وزارت . اين کار امکان پذير است به بسيار ساده گی . جمهور فرمودند که کوه هر قدر بلند باشد سر خود راه دارد
 اعتماد برای تان خانه های همۀ وزرا ناکام و مشروط را تغيير ميدهم و دوباره شما را به پارلمان ميفرستم و رای

البته در اين قسمت توجه جدی وزير صاحبان ناکام را نيز خواهانم و در همين زمان که من با برادرم يونس جان . ميگيرم
فرنی و ماغوت خود بيفزايند ، انشاهللا بطريق قانونی در تماس ميشوم ، وزير صاحبان نيز به مقدار گوشت و برنج و 

دور نمی رويم از برادر ما مخدوم جان . ز اگه نشد واليت و سفارت خو سر زلف تان استنتيجۀ مثبت خواهيم گرفت و با
يک کرتی کهنه داشت . دفعه قبل در پارلمان سلب صالحيت شد باز به سفارت هندوستان روانش کدم. رهين ياد بگيريد

هم صاحب همه چيز شد و هم . اريمکه از ليالمی خريده بود ، او نه امروز نام خدا کاله و باالپوش پوستشه يکی ما ند
هنرپيشه های مقبول هندی نشست و برخاست داشت و اردو و هندی ره از فلم های هندی ياد گرفت و هم هر روز با 

  .غم نخوريد مه چارۀ تانه ميکنم.  غزل ، او نه امروز پس وزير شد ودعوت ها بود و کنسرت های قوالی
که تا حوالی ) دولهن ( بخش اول اختصاص يافته به سريال : و بخش دارد و آجندای کاری امروز ما دع اما موضو

 قسمت دوم يا بخش دوم .صرف طعام چاشتبجۀ بعد از ظهر 3 تا 12 ظهر ادامه خواهد داشت و از ساعت 12ساعت 
و و در اخير جمع بندی ) زهره ( آجندای ما از ساعت سه تا چهار است و موضوع مورد بحث در اين قسمت سريال 

 .نتيجه گيری
 ی)ويديا (  يا همان )ديويا( ، وزير صاحبان ايکه طرفدار ) دولهن ( آمديم سر اصل قضيه که عبارت باشه از سريال 

  . هستن ، دستای خوده باال کننسابق
، صرف يک دست از ) سندرا سنگ ( بعد نوبت رسيد به . تمام شد) ويديا ( همه دستها باال شد و رای گيری به نفع 

همه چشم ها به يک نقطه خيره شده بودند و مات و متحير به دستی که باال شده بود . ين کنج ميز جلسه بلند شدآخر
از جايش برخاست و در حاليکه چادر گلدار آبی و زرد . بود) حسن بانو غضنفر ( وزير ناکام امور زنان . مينگريستند

وزير ناکام طالبی و اسمعيل خان وزير ناکام تنظيمی را بخود ) مولوی بليغ( تا زلفان قشنگش توجه اش را جابجا ميکرد
خوده پف پف کده خوردم ده ای اميد که ده ) آب (  مه ده ای پنج سال وزير امور زنان بودم و او  ((: گفت جلب نکند ،

توصيه کده برشان معاون صاحب اول ) قسيم خان (  با وجوديکه جاللت مأب دور دگه هم وزير شوم ، اما ای نااليقا 
باشه ، باز ميفامن که يک نان چن ) سندرا سنگ ( رای ندادن ، آرزو ميکنم که وزير جديد درست به مثل  به مه بودند ،

 به زن مردم تجاوز کدن ، مه صدای خود نکشيدم ، به . ُکل مردا ره ده قطی خات کد ، باز بشينن و خينه کنن.فطير اس
 دسته جمعی تجاوز مردم وکيال به دخترای خورد سال )بچه های ( نگفتم ، بچای دخترهای مردم تجاوز کدن ، مه چيزی 

در اينجاه اشک به وی ))......کدن ، مه صدای خوده نکشيدم و پيش رئيس جمهور عذر و زاری کدم که بخشيده شون 
اليکه حق حق ميکرد به مجال نداد تا سخنان خود را تمام کند، دستمال گل سيب بزرگی را از دستکول خود کشيده و در ح

  .پاک کردن اشک هايش پرداخت
به پا خواست و درحاليکه لنگوته اش پيچ پيچ بروی ) عنايت اهللا بليغ (  سخنان وزيره تمام نشده بود که وزير ناکام طالبی 
. آمدهمه نمی فامم که ای سياه سر چرا ده جمع يک مشت لنده غر : ميز افتاده بود ، رو بطرف حاضرين نموده گفت 

 ره بخو ، تره ده سياست چی ، اينمتوس که ای مملکت پيش نميره ، باز ده ای مملکت ، مردا اهمشيره برو غم بابی اوالد
 ده خانۀ خود هر کدام تان وزير داخله .کجا وزارت دارن که زنها داشته باشن ، وزارت شما ده داخل خانی تان اس

  .برابر گلم تان پای تانه دراز کننين. استين
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 خود را به شانه انداخته و در حاليکه  سرخجان که از شدت قهر رنگش سفيد پريده بود ، دستکول ُبراق) حسن بانو ( 
، جلسه .)) شوه اگه بخورم) زهرم (  ، از خاطر پلو آمدم ، زارم بيازو مه امروز ده خانه کاال شوئی داشتم: (( فرياد ميزد

 12تا حوالی ظهر ادامه داشت و درست راس ساعت ) دولهن ( ورد سريال القصه که رای زنی ها در م. را ترک کرد
 تبعيض که کدام ها استفاده شده اند و کدام ها کاغذ پيچ و کدام ها کامياب اند و بدونجلسه متوقف گرديد و وزير صاحبان 

  .کدام ها ناکام ، همه در يک فضای دوستانه عازم اطاق طعام خوری گرديدند
حبت ها خودمانی و دوستانه بود و وزير صاحبان با اشتهای تمام مشغول صرف غذا بودند ، بعضی  حين صرف غذا ص

ها با قاشق و پنجه غذای شان را نوش جان ميکردند و بعضی ها هم آستين ها را بر زده و لقمه های بزرگ تر از دهن 
 حامد جان کرزی رشتۀ صحبت را بدست .دهن فرو ميبردندشان برداشته و يک لقمه را ناجويده ، لقمۀ دومی را به 

اگر هر کدام شما از وزير صاحبان به وکالی ملت همين گونه نان مکلف با گوشت : (( گرفتند و خطاب به مهمانان گفتند
وکال را شما بايد ذوق . فراوان بدهيد ، يقين داشته باشيد ، بار دگر که شما را به شورا فرستادم ، همه کامياب ميشويد
مثًال تا حال بايد فهميده .مدنظر داشته باشيد که کی ها ماهيچه پلو دوست دارند و کی ها قچری قروت و شولۀ غوربندی

يک موتر کاديالک ضد گلوله تحفه . ب عاشق ماهيچه پلو و موتر های کاديالک ضد گلوله هستنديصا) محقق ( باشين که 
کار مشکلی نيست ، فقط بايد روش و طريقۀ آنرا بلد باشين . تر ضد گلوله شوين پنج سال آينده صاحب ده تا موتابتين و 

 يا يا ده دوبی  يا شرکت های هوانوردی جور ميکنيناگه موتر های ضد گلوله ميخرين يا بانک و بلند منزل می سازين
کار را نمی  اگه طريقۀ. يد بخر و لندن قصر ميخريد همه وهمه را بنام برادر و برادرزاده و کاکا ومامای تان تامارا

 ببينيد همی بيادر ما رهين . الاليم ده قندهار بگيرين مه ميگم که چارچ تان نکنهاغهدانيد ، يک کورس شش هفته ای پيش 
جان که ای دفعه ده وزارت اطالعات و فرهنگ کامياب شد ، همه بخاطر دارين که دفعه پيشتر ناکام مطلق ماند و سفير 

 نامزد وزارت شد ، ده الری برنج باسمتی دم سياه سيله همرای خود از هندوستان آورد ، هم به وکال شد ، ای دفعه که
 رسيد و هم به ما ، اينمی برنجه که نوش جان ميکنين ، تحفۀ رهين جان اس ، هم دانه دار ميايه و هم وی داره و هم مزه ،

ای هندی هم به مه آورده  که باز ده جلسات دگه يکجا باهم لم ها و سريال هيبين خود ما باشه که رهين جان يک صندوق ف
 تمام ای فيلم ها سانسور ناشده اس ، ما از دست کريم خرم سل شديم کت سانسور و سانسور بازيش ، .تماشا خات کديم

 حب مولوی صارهين صايب فکرت باشه که فيلمهای هندی ره  ده تلويزيون سانسور نکنی ، آمديم سر شکاف کدن بجل ،
فهيم جان (  های ماهيچه گوسفند که ده زير پلو اس کامال حالل اس و ذبح اسالمی شده ، خود معاون صاحب اول گوشت

ای گوسفند ها ره  به دستای مبارک خود ذبع کده ، ميگه که ده ذبع کدن و خون ريختاندن عادت کده ، بانيش از پول ) 
گاو و گوسفند هم از کشور برادر ما پاکستان وارد ميشه . لت اسقصاب پيش ميشيم و ای يک کمک بزرگ به بوديجۀ دو

گلويش خشکی ميکرد بوطل کوکا رئيس دولت که .)) مزه دار اس بسيار که همۀ شان اسالمی تربيه شده اند و گوشت شان
رگ که از خوردن يک ماهيچۀ بز) سيد مخدوم رهين . ( کوال را سر کشيد و نفسی تازه کرد و مشغول صرف غذا شد

مه که وزير فرهنگ شدم ، واردات از پاکستانه ممنوع ميکنم و گوشت : (( فارغ شده بود رو به حاضرين نموده گفت 
گاو و گوسفند و بز و شتر ره  از کشور همسايه و دوست ما جمهوری اسالمی ايران وارد ميکنم ، گوشت های يخ زدۀ 

اما بجواب سوال رئيس . است) فهيم قسيم ( ای گوشت های ذبح ر از ايرانی کامال تازه هستند و مه فکر ميکنم حتی تازه ت
صايب دولت بگويم که مه بجای فيلم های هندی ، فيلم ها و سريال های ايرانی از جمهوری اسالمی ايرانه وارد کده و ده 

 دوبله کردن فيلم ها تلويزيونها به نمايش می مانم ، تمام دختر های فيلم حجاب اسالمی دارن و هيچ حاجت به سانسور و
برادرما خرم صايب عالقۀ عجيب به فيلم ها و سريال های .  درستنيس و فرهنگ مردم هم قوی ميشه و فارسی شان

 و مه قصۀ روسی بازی ره مفت ميکنم . روسی داشت که ده تلويزيون ملی نشان ميداد و روسی ره به پشتو ترجمه ميکد
 ايقه سريال های ايرانی بيارم که حساب کده .يعنی با يک تير دو نشان ميزنم  هيچ ضرورت به ترجمۀ پشتو نمی ماند ،

، هزار ويک ) چهارخونه ( ، ) متهم گريخت ( ، ) زير تيغ ( ، ) خانه بدوش ( ، ) مرد هزار چهره (  سريال های .ننتاني
  .))سريال ديگه که دوستای آخندی ما وعده کده مجانی برما بتن

از گوشۀ .بعد از ظهر پايان يافت و نوبت نوشيدن چای و کلچه و نفل و شيرپيره رسيد2:30  صرف غذا حوالی ساعت
  :وزير ناکام طالبی بود) عنايت اهللا بليغ ( مولوی . صالون کسی گلوی خود را صاف کرد و ميخواست چيزی بگويد

می نقل وشيرپيره اسالمی هستند يا  شيرپيره است و مه سوال خوده ايطو طرح ميکنم که آيا هُنقل وسوال مه ده قسمت   - 
تا جائيکه به ما مالوم اس ،ای شيرپيره ها گوشت خوک دارن و نقل نخودی  شان هم ، نخودش از اسرائيل وارد ! نی؟
 .شده

آريانا ( ای نقل و شيرپيره از توليدات داخلی خود ما و شماست ، از . مولوی صاحب سوال خوبی ره مطرح کدين -
از مندوی ) آريانا سويت ( ده شيرپيره گوشت بکار نمی ره و نخود نقل نخودی را . ا فعاليت دارنکه ده امريک) سويت 

ده جلسات خود ) بلر تا( قبًال ما از چاکليت های . خيال تان جمع باشه. کابل خريداری کرده و به امريکا روان ميکنن
شير خوک استفاده ميکنن و مام قبول کديم که مولوی استفاده ميکديم ، باز مولوی صاحب شينواری گفتن ده چاکليت ها از 

به سفارت خانه های خارجی تحفه داديم ، دگه شما از ای نقل و ) بلره ات( صاحب خفه نشن و دو الری چاکليت های 
   .فرمايش ميتم) ُگر وطنی ( اگه بازام ده دل تان بس نمياين ، بر شما يک الری . شيرپيره ما ره محروم نسازين
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رئيس .  بعد از ظهر خاتمه يافت و وزير صاحبان جلسات خويش را از سر گرفتند3چای و کلچه خوری ساعت مجلس 
آقای رهين . جويا گرديدند) زهره ( دولت رو به وزير جديد اطالعات و فرهنگ نموده و نظرات شانرا در مورد سريال 

 داشتند ، از جا برخاسته و يکی دو پف در مايک يک کلچه را در دهن گذاشته و يکی ديگر را در دستدر حاليکه هنوز 
:  ، گفت کمتر از يک درجن باقی مانده بودند خطاب به حاضرين جلسه که وکرده و اطميان يافتند که مايک ها فعال اند 

 ، ده ای چند سال سفارت مه بيشتر )زينت( هستم و هم کباب ) زهره(مه شخصًا کشتۀ هردوی شان هستم ، هم خوش دار
 براين ا، بن) زينت ( باشم يا از ) زهره ( هيچ تصميم گرفته نتانستيم که طرفدار ده بار ای سرياله تا آخر ديديم ، اما از 
                       .ميتم رای مستنکف هم

خواب برده بود و چند نفری هم با چوبک های گوگرد روسی مشغول پاک کاری   نفر شانراچندوزرای باقی مانده که 
، اما محمد اسمعيل خان وزير ناکام آب ) زينت ( رای دادند و يا هم به ) زهره ( انهای پوش طالی شان بودند ، يا به دند

، رای مخالف دادند و مدعی )که ايکاش اهللا چنان عنايتی را هرگز روا نمی داشت ( و برق و مولوی عنايت اهللا بليغ 
جلسه . می است و بايد دختران فيلم نيز از چادری و دالق استفاده کنندگرديدند که ظاهر شدن زنان در فيلم ها غير اسال

در حاليکه از سوی دو وزير ناکام مذکور به تشنج کشانيده شده بود ، درست راس ساعت چهار بعد از ظهر بی نتيجه 
 .خاتمه يافت

 
  
 

  


