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 33/11/3313               حنیف رهیاب رحیمی
 

 نامٔه سرگردان
 و سیاسی حسابیطنز 

 
حدی بلند رفته که از شنیدن و ه و باری ها، زد و بندها، و سوء استفاده ها و غیره ب بی بند میزان خودسری ها، 

جز این ندیدم  ه ایچارهقبل از اینکه قلبم ایستاده شود، آن فشارم کامالً بلند رفت و من هم در تکرار  تکرار دیدن 
و با دیگران  کاغذ بریزانم صفحٔه انترنت و روی  و خفیفه را از روی شانه هایم برداشته،  همه فشار ثقیله  که این

 شریک بسازم.
 

نماینده )ولسی جرگه و مشرانو جرگه( ملت، محترَمین ای به مجلسین  اصالً اول تصمیم برین گرفتم تا شکایت نامه
حق تا وزیران استفاده جو و سازشکار گرفته،  قانقورتکاز  کهبنویسم ما  خودنماینده های یعنی های منتخب مردم 

 کی نیست که در .بگو قطی عطار  مان نگو،پارلبزودی دریافتم که اما  ، نرسانده اند رهای شان نکنندرا به حقدار 
کار  خلل اف و بینایینا شنوایی، نابین آن بیچاره ها هم یک عده به  بیماری مزمن بخصوص که در  بین آن نیست؟ 

، دیگر کاری خو نخواهند فتدبیادست شان ه بای ه یک دام روزی و بهانه شود ک مصاب اند و این کار من باعث می
ُپر و ازین مدرک را  خودوزرا را خالی و از های  جیبتوانند  تا میبراه ساختن یک دو استیضاح،  با سر کرد ولی

 نمایند. می هپیمان
 

و ملت عریضه ای به حکومت  حق و حقوق مردمدن پایمال بوواستم در مورد و خ نظر کردم  صرفهم از آنها 
مایم، چه پالیدم بازهم مؤفق نشدم وزیر صادق و امینی را که به درد کارم بخورد، پیدا ن در میان آنها هم هر .بفرستم

ها را با مصاحبه های شان  ره را پوره نکرده و در پهلوی اینکه رادیو ها و تلویزیونودیدم بسیاری آنها هنوزهم م
های بانکی لعنتی شان است که هنوز هم  انداخته اند، در صدد جیفه اند و بیشتر هوش و گوش شان متوجه حساببند 

 .شان گذاشتم حال خوده ، بناًء آنها را بنرسیدهشان فراهم شود، قناعت  که ه اییعنی به پیمانه لبالب نشده، 
 

دربار بفرستم زیرا خود  به ،جمهورینظر و کاغذی به نشانی ارگ شریف  بهتر دانستم ازین پایین رتبه ها صرف
و قاضی و مفتی و حاضر باش و غایب باش مشاور  و سرصد مشاور دو  ،نیم یک و در میان آنجا در مطمئن بودم 

جمهوری  امیر نفری خو پیدا خواهد شد که معروضٔه بنده را به حضور دیوان بیگی و خزانه دار و غیره یکو 
 ،شرفیاب گرداند تا مگر گرهی از کورگره های بیشمار باز گردد و بنده را با انجام خدمت کوچکی به خلق خدا

در  ،ها و انترنت را چپه و راسته کند که پیش از اقدام من نصیب شود. ولی خدا این تلویزیوناحساس سر افرازی 
شاید هم یورو، در بسته های کوچک پالستیک، لایر د و ها دالر و پون سر ُکرٔه خاکی آوازه انداختند که ملیون تا سر

و از  واداشته  هبه مسابقواران را برای قاپیدن آن س که از یکسو تعداد چابک ،شده از کدام جایی به ارگ پرتاب می
به درون ارگ را  سوی دیگر مایٔه دلچسپی فراوان بیشتر صدر نشینان گردیده تا بهر وسیله و بهانٔه ممکنه خود

با افشای این  ای ببرند.برکتی بهره غیبی های  و از این پالستیک این دسترخوان شریک نمایند درجاور ساخته و م
این نوع  سلطان در خود امر عادیست اگریک و زدن و خوردن در هرجا کردن و شنیدن آن دانستم که معامله  راز 

 معامالت دست داشته باشد، رعیت خو به نظر من معاف اند.
 

ها هر روز ِخټ و ِگل آلود شده  افتاد و این راز که چرا آبها در جوی فعالیتود که فکر دیر فهم من تازه به اینجا ب
شود، چرا میزان بدبختی عوض کم شدن،  رود، چرا مشکل کوچکی از هزاران مشکل حیاتی مردم حل نمی می

کمک، ، چرا پس از میلیارد ها دالر روند روز دلیر تر شده میه ب رود، چرا دشمنان روز روز زیاد شده میه ب روز
سرک،  سرن شکم های گرسنه، همان گداهای ند و کپر، هماکَ های هنوزهم برگ از برگ تکان نخورده همان سرک 

ٔه دیگری در باال افسان لیوباقی و همان و همان .......... همه و همه در جای خود  بینواهمان زنان بیوه و یتیمان 
 ، یکی از نیستی دیگری از مستی.یین هم گدایی و در باال هم گداییدر پادریافتم که کالم  خالصهٔ شود.  خوانده می
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کجا روم به کی گویم " غرق بودم که  ر بیشمارافکا ، اینبار دراز ارگ و ارگ نشینان بیشتر از دیگران مایوس شدم
ام برقک زد و تصمیم گرفتم از آنها  یکبار نام سازمان ملل، مانند الماسک در آسمان ابر آلود جمجمهکه راز دل " 

بلد نیست هم خوب لسان دری را  وک آدم خیلی عاجز و مؤدب نشسته س آن یأدانستم که در ر مدد جویم. اگرچه می
چون تمام دروازه های امید  .تش چه کمکی پوره است مطمئن نبودمدهد، اینکه از دس میخو به حرفم اقالً گوش اما 

که  ،طرف وشته و بدست یک پوسته رسان بیناچار نامه گک هردم شهید و بی خریدارم را ن را برویم بسته دیدم، 
  ،داشت ییرتباط مخفی یا علنی و روی و آبروال و نه در جبهٔه ملی نه از جملٔه حکومتی ها بود و نه در ائتالف شما

  معروضه ام حاکی این محتویات بود: نامهٔ  .فرستادمبرایش 
 ! بی ُسر ُکرٔه زمینمملکت های و مشوره دهندٔه جناب بزرگوار اداره کنندٔه " 

دانید که مادر کلیه بدبختی  نیک می مبارک شما که هرهفت کلید حل مشکالت ما کمزوران آویزان است، طبراقدر 
 چرخک نمیو اعداد سر اگر از ذکر ارقام  باشد. میها  انسان و پس از آن حرص و آز سیری ناپذیرها اول فقر 

 دارم.احصائیوی برای جناب تان یک عرض حال، یک پیشنهاد و یک خبر خوش ، پس شوید
 

از درز  رین اواخر قریبما آگاه هستین، یک رمز ددرونی و بیرونی  شاریدگی هایهمه مشکالت و  شما که از
مئناً تا حال موجبات تعجب افزایی شما را فراهم نساخته، به این معنی طکه مخانه های ما به بیرون سرکشید  وزارت

آکسیجن انسان مملکت عالیٔه ما که افغانستان اش خوانند، بیست و هفت و نیم میلیون  قرار آخرین احصائیه درکه 
 د.ده آنجمله نصف کمترش را زنان و نصف بیشترش را مردان تشکیل می که از ،نفس می کشندکنند و  قورت می

 در کشور ما، زنان مظلوم ترین، معصوم ترین و بی آزار کهدانید  و نیک می شما خو راپورهای کافی گرفته اید 
و شهامت تحمل آنرا  اوف نگفتهگردانند، اینها  شریف، چپه می ترین قشری هستند که اگر آسیاب را باالی این قشر

خاطر همٔه ما کامالً  گذاریم و از ناحیٔه آنها را یکطرف میانسان مظلوم و محروم سیزده میلیون  این. بناًء داشته اند
طبیعی خود نیستند، چه جای اینکه از ناحیٔه  انسانی و وقو گرفتن حق به خواستن  حقدار آنهازیرا جمع جمع است. 

 آنها تشویش های دیگری چون خیانت ملی را داشته باشیم.
 

آن حتماً شیخ فانی اند، چهار میلیون آن هم باید اطفال باشد، که ماند، یک میلیون  از چهارده میلیون مرد، که باقی می
  .آمادٔه کارون مرد جوان کمربسته و ماند نه میلی می

دو میلیون و شانزده  کنند، بناًء  چون در احصائیه فرموده شده که بیست و چهار فیصد نفوس در دهات زندگی می
از بیکاری در ند یا هستزراعت و مالداری خود  کشت ومصروف نمایند که یا  هزار جوان در روستاها زندگی می

شوند،  تفنگ برداشته اند. اینکه به انجام چه جنایاتی وادار ساخته میزیر بیرق دالخورها و لشکر شاه یک چشمه 
معلم و چپراسی را و تخته پاک  تخته وتباشیر و شاید خودشان هم ندانند زیرا سی سال است که روی قلم و کاغذ و 

 . ندیده اند
های بعدی تانرا کنار گذاشته و توجٔه خاصی به  حضور حضرت عالی عرض شود که تمامی پالن ها و پروگرامبه 

 :استهمین کنم یگانه راه برون رفت از لجنزار  می فکر  که داین نکته معطوف بداری
   اندیدهای را وظیفه دار نمایید تا در بین نه میلیون مرد، البته از کاز آدمهای کله شخ یک کمیسیون مشترک

یک اعالن عمومی کنید تا ، و اشخاص بیسواد آیندٔه ریاست دولت گرفته، بیشتر در بین کارمندان عالیرتبه
بعد شما با کوچک نوازی نمایند. و ثبت نام  معرفیخودرا داوطلبانه  طور ،عالقمند پولحریص و اشخاص 

و تکت  ،دالر نقد بطور تحفه تقدیم بداریددومیلیون هایی که به آن مهارت دارید، به هریک از این افراد مبلغ 
قدم  و تا امر ثانی کنید که دیگر رنگ شانرا گم کرده، آرام به خانه های شان بخوابند ءرخصت شانرا امضا

 .ندمنحوس شانرا بیرون نگذار
 یهموطنان من بحدی دارای عزت و مناعت نفس هستند که نان خشک حالل م اکثریت مطلقوارخطا نشوید 

انسان  لک یکخورند و یا اگر از گرسنگی بمیرند، تحفٔه شما را قبول نمی نمایند. کمیسیون شما شاید به سختی 
گذارند، شناسایی  گرو میبه را هم  حرام خور را که برای پول وجدان شان و ، مفت خورحریص و پولدوست

 .گردد اضافه نمی دالر لیاردمی صد دو به طور قطع ازنمایند که به این ترتیب، مصارف مجموعی شما 
با مصرف این پول ناچیز، حفرٔه دهن و جیب مردار معامله و این مستوفی متقاعد، نظر این محاسب متجرب ه ب

و خود ُمردار کنندگان شان، جاسوسان، کُ  گران، اجنتان خارجی، رشوه خواران، اختالس گران، قاچاقبران، آدم
ها و کثافت  التذر این چنینپول به کسب و دریافت برای ه کسی نخواهد ماند ک غیره و غیره پر گردیده و دیگر

 .دنمبادرت ورز خیانت به میهن و ملتو به  دننزب دست و قتل و کشتار مردم بیگناه ها  کاری
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 ه ب تا دنمایی وارد فعالیتهای بد ِقلِخ  و شخ بروت دیگر را  متشکل از آدمکمیسیون دومی یک ر پس از اینکا
وی، جدی، دریشی پوش ) زیرا ملت از رنگ چپن و قره گصادق، کم برای یک زعیم  انتخاباتانجام شمول 

و کنار  از کنج افراد صادق و میهن پرست و مردم دوست را ، تمامی مملکت درقلی نفرت پیدا کرده اند(  
و  دشناسی میخوب آنها را  ٔه به کمک دوستان ما که شما هم بگمارید تاها  به کارداخل و خارج  جمع آوری و 

هید دید که مملکت ما در خوا .انجام دهندامور باز سازی و آبادانی این کشور را ، جان شان همرای ما برامد
 هاسرشار و نیروی کاری که در اختیار دارد، بکجا های استعدادمردمان وطنپرست، همت سال با  پنجظرف 

  خواهد رسید.
از خانه های شان بیرون بیایند و ترقی و تا لک نفر حرام خور و مفت خور را اجازه دهند آنوقت ملت، آن یک 

 . توانند خجالت بکشند و تا می تعالی کشور را به چشم سر ببینند
 

                           م میرزا نرم دل خان مستوفی  متقاعد خانه نشینبا احترا چپ(دست )نشان شصت 
 

 


