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 ۰۳/۰۶/2۰1۵              حنیف رهیاب رحیمی

 طنز
 به رئیس جمهور!نامٔه خصوصی 

 

ر د النیبخاطریکه خواندن نوشته های دراز و طو مکه طنز های کوتاه بنویس خواهش کردند نیک تعداد دوستا

موبایل خالی از مشکالت نیست. من هم با این دوستانم هم نظر و موافق هستم اینه اینبار یک چیز کوتاهتر می 

 :! که کوتاه باشدنویسم خدا کند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !رئیس صاحب جمهور جان عزیز ما

سر پاکستان هم پتکه گپ های ملی و خوب میزنی؟  کمی تغییر کرده ای و  آوازه اس که در همی چند روز آخر

هم کم کم از رسانه ها  امگفته ای.  ،و میخواهند که همه مردم می گویند چیزهاییرا کرده ای؟ زیات نی خو همو

ند که ببینن شما ده راه درست قدم ماندین. چقدر نذر ها و خیرات ها خواه شده باشندشنیدیم. چقدر همه خوش 

 .ند کردو مردم حق شناس ما چقدر دعا و پناه برای تان خواه داد

یره که سرت نوشته کده بودم، پس می گیرم و ده یکجای ده نمیتانم فقط همو تمام طنز هایمه خو دگه چیزی ک

کرزی هم همیطو بود مثل آدم های نیم کله  ی و پوستینه سرچپه بپوشی.ور میدارم مبادا که باز راه گمک شو

روز می گفت پیمان امنیتی ره امضاء می کنم دیگه  یکیکروز از آسمان گپ میزد باز روز دیگه از ریسمان. 
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خو خودت . «!وهللا که را باندی امضا یی کی»ه ُغر میزد که روز حتی از گپ حضرت صاحب بیچاره هم نشد

کو همیطور که خوده تغییر دادی و ده پشت ملت ات ایستاده شدی تا آخر همیطو بمان. حالی ببین کرزی اوطو ن

هم  قیامتقاف بخشیده اند و تا هنوز مردم نتا  انش بخاطر فلوته بازی ها و فریبکاری هایرا و دار و دسته اش 

 یت نداد.اهم همپمپر میرویس جان  ۀچرا که ملک و مملکت را به اندازنمی بخشند، 

اری افغان هستی و قهر داری، تا بکی عذر و ز تندی و پتکه گپ بزن که بفامند از نسل اینمی قسم با چتلستان با

شکم کتٔه از دنیا  همو و فضلمالارزش داره که تو نداری؟ مه میگم  کمال و کده میری؟ او نواز شریفک چه

ده پیشانیش بل نمیزنه، طوری بی آب و بی پرده  آدمگریطلعت گشته را که  یک ذره نور و نمک مسلمانی و 

 شن.و تغذیه می همین خبیث دستور می گیرن ۀز معدا شپشک زدهتمام طالبای  .تنبانش پایین بیفتهکو که 

یکه خوش هستی همانطور صدایت می کنم خو یک ذره نامده هر  !رئیس جمهور جان، اشرف جان، غنی جان

ده غم ملت ات شو، فکر مردم افگار و زده و زخمی وطن خوده کو. باالی سربازایت دل بسوزان شور بخو و 

 دوست تفکیک کو.دشمن را از و بخاطر مردم و وطن، 

هستی و بوده ای و اول دنیا خودت درجه مغز متفکر  فداری و پشتیبانی کنی مه میگم همواگه از مردم طر

ه م سر ما اول حساب کده بود.ده زور تقلب و کسیست که تا حالی خوده متفکر دوم یا مرد ُچرتی دوم دنیا هم

 !!تقلب لعنتی سر خودت هم زیاد ظلم و حق تلفی شدهاین  بافکر کدم تنها ده انتخابات ما تقلب شد، 

در پهلو و کنار مردم خود بودن دگه لذت و کیف دارد، بگیر که دست بدست هم داده ای وطنه از بدبختی ها 

کنم که مردم قدردان و نمک شناس افغان به پاس خدمات و از خودگذری هایی که  نجات بدهیم. مه تضمین می

یا هر خودت  یشخصو بنام چوک  میکنی، چهار راهی سپاهی گمنام را که در جادٔه میوند اس، تغییر نام داده

 یاد می کنند. نامی که بخواهی 

هر کدام خان محمد خان و ملت خوده برابر کنی، ای عبدهللا جان و عبدالرشید جان و  خدا و راه   اگه تو ده راه  

کله شخی و بهانه گیری و خود خیانت و جنایت و گلیم  ترین فرصت بزوددیگرش از خودت یاد می گیرند و 

چور چاه کنی و خویش خوری و کار شکنی و واسطه بازی و فساد پیشگی و داره بازی و شرارت و ری و س

مردم آزاری و بی تفاوتی و  رشوت و قاچاق و تجارت مواد مخدر وو چپاول بیت المال و اختالس و دزدی و 

منافقت  حسادت وو نت ت و جاسوسی برای بیگانه ها و شیطبازی با سرنوشت مل بی کفایتی و بی بند و باری و

نه تنها از این مصیبت ها بلکه از غم و غصٔه انتحار و انفجار و . از کشور جمع می شود و مردم  . .و و و

همان چهار یک معده ات تا ابد برایت  الهیکنند که  آسوده می گردند و برایت دعا مینیز  یاعمال خود مردار

بخوری از برکت دعای  ناشسته و همرای پوستهم اگه را حتی کیله  سیب و ناک که  بماندسالم و فعال  طوری

  با عرض احترام ( آمین) .نشوی و روده درد دردمعده  مردم
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