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 1۷/۰۵/2۰1۵                                                                                حنیف رهیاب رحیمی

 طنز
 ؟! وزیر دفاع

 
کتر لگد زدن چابو خوب جنگی و در نول  جنگ گویند آقایان عین هللا و غین الدین در مسألٔه تعیین یک وزیر

و در  خاست ها کردندباهم بسیار نشست ها و بر ،سالم سنگیفلم فرار کلنگی و به بد خویی و هیبت از مرغ 
سر حق و ناحق جنگ و جدل کردند و از اثر چیغ  ودالیل دیدنی و شنیدنی فراوان رد و بدل  هربار هر کدام

  را َهل و َمل کردند. خودچندین بار و خیزک بیجا  و جستک و نعره و َدو و دشنام 
ش سیر باشد، نه تنها شکم ا و شکم لبریزمی گفت وزیر باید وزیر باشد، حساب های بانکی اش  هللا عین

از خاندان بلکه چشمش هم سیر باشد، از همسایه های چشم سفید و دیده درا دل زده و دلگیر باشد، لعنتی 
را  ن دشمنیک چشم بر هم زدباشد، که در انکر و نکیر مانند و به بی رحمی و هیبت ی و یا سفیر مستوف

 .یعنی مانند پشک موش گیر باشد مانند موش دو پاره کند،
می گفت وزیر باید دالور باشد، زور گوی و زور آور باشد، کارش به افغانی خو معاشش به دالر  غین الدین

 در خطردوست و دشمن از دیدن شکل و شمایلش  باشد کهَبَبر  ُجُغل و باشد، سر و ریش و بروتهایش خوب
در روز اول یک توپ سر ایران فیر کند در روز دوم عربستان و در روز سوم تاجکستان را زیر و  باشد.

 زبر کند. 
بر آزرده دل و در برا این مشکلبروز عمیقتر شد، هردو زعیم ملی از شگاف گویند چون اختالفات بیشتر و 

که  های شان مانند دل تاریکنیمه شب در یک چاره ای نبود جز اینکه جل شدند، ملت هم شرمسار و هم خ
او از  .زنگ زدند قد دراز چاره سازیار زرنگ  ،بدون شک روز روشن بود، برای جان کریدر امریکا 

بی نتیجه کرد به مجرد شنیدن طنین آواز منحوس های رفت و آمد و برادر دو بر اعظم دوست  دراخیراً بسکه 
اینکه کارهای بهانه  را به  و خود هردو را از همان راه دور دل آسایی داد حنجرٔه خروس بی وقتش، از

 .از دست شان رهایی دادخودش زیاد است 
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سرتاج فساد و فردای آن فروکش نکرده بود که  بر سر انتخاب وزیر جنگ جنگ و دعوا هنوز تفت و بخار
به خاطر دل بی درنگ و رئیس تمام شیطانت های داخلی و منطقه بی فرهنگ نیرنگ به همراهی ُسرنی نواز 

 کردند.و اقدام به مداخلت آسایی و مشکل کشایی عین هللا و غین الدین به کابل ایجاد مزاحمت 

ند هر چ ندمهمانان شتافتاستقبال  به ساخت فرانسه،قدیفٔه اتو کرده و نکتایی  لباس های نو با آقایون عین و غین
و مذاکرات بزودی مهمان دوست خداست.  دالخور ها سخت بی شرم و بی حیاست اما بازهم نباشه ر سه اینه

( گالب ) بشمول کنار آب، کنار باغ کنار جوی کنار قصررا در هر کنج و کنار مالقات های محرم و نامحرم
چنین اعالن ببوی ها و بزن و  سک ها و بگیر و نگیر هاـ  س پـُ پس از پ  و نتیجه را  ادامه دادند پیشروی تان،

 کردند که:

اکت را رما دیگر کنر و نورستان  قسم می خورد کهملعون به گور علی جناح  فروشخور و دال همسایٔه دال »
به تأسی از این تعهد میان خالی، ناًء ب(. بهت خوش هی)،طرف افغانی از شنیدن این خبر ،د کردباران نخواه

دفاع هیچ ضرورت ندارد و این یگان  ی بنام وزیراتحاد ملی افغانستان به وزیر منزله و دو سرهٔ  دو عالیٔه  دولت
دن و با شنیانتحاری منتحاری که در گوشه و کنار رخ می دهد، گرچه طرف چتلستان نیز با آن موافق نیست 

 ست،داخلی امسألٔه اما چون مسأله از طول و عرض خود خبر های آن هربار خشتک و ایزار پاره می کنند، 
خاموش ساختن آن وظیفٔه پولیس است که از برکت اتحاد و اتفاق دو رهبر و دو زعیم ملی اینک  وزیر صاحب 

 «داخله نظر به توافق دو طرف در چوکی شان تشریف دارند.

 هموطنانشخصی در مقام وزارت دفاع تا انتخابات آینده خاطر همه  رفتن چانس انتخاباز بین این بود قصٔه 
در امن و امان روز و بعد از این شکر ه( شریفان از برکت این )نوازشمردمان کنر و نورستان هم جمع باشد، 
 د.نبر شب بسر می

و دلخراش میان دو دوست ر این نوع مخالفت های جزئی خاطر عدم تکراه هر دو زعیم ملی ب بدین ترتیب 
داوند ند. خخور اضافی را بکلی از میان بردار عاشتصمیم گرفتند تا پست وزارت دفاع این م جگری در آینده،

 .یار مظلومان است
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