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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲         رحیمی رهیاب حنیف

 کیری جان سوم ماموریت
 

 سیاسی طنز

 
 

 حال تا که بسر، سر اند فرستاده هایی گزارش بر، و بحر های طرف آن از خبر، یک برای دربدر روز و شب و َشله نگاران خبر
 معلومات ای ذره آن چرای و چون از نیز زمین روی انداز شر و  پرکین چین سخن های رسانه و نرسیده جن و انس به گوش
 .ندارند

 ر،بب سر و تیپ خوش کیری جان زر، و زور کشور بیرونی بخش شر و خیر امور وزیر هشتمین و شصت که آمده گزارش ها در
 رسیک جانشینی برای که را پنهانی و آشکار رقبای سیاسی لحاظ از مگر قرآنی، و دینی برادر دو میان عایده نفاق به مجردی که

 به خانه به راهش چشم عیالداری نزد عجله به را خود ساخت، مبدل سایبریا هوای سردی به اند، زده َبر خود را کرزی حامد
 .ساخت روشن بودند، پریشان بیحد برایش که آنها دیدار به دیده و رساند

 

 و «همگرایی و اصالحات» تحفه   «الکوزی» سبز چای از هنوز به خانه، کیری جان رسیدن به مجرد که حاکی است گزارش ها
 رجمهو رئیس و آمد در به صدا تیلفون زنگ که بود نرفته پایین گلویش از ای دانه و جرعه ،«تداوم و تحول» چار مغزی نقل

 یاستر کاندید های بین زیرا بگیرد آمادگی زمین افغان به دوباره سفر یک برای که داد خبر برایش نباشی، مانده ضمن اوباما
 بکشد سر وخامت به کار نخواسته خدا و نکند شده پیدا رنجی شکر باز شان قبضه   به دست و ماشه به انگشت های تیم و جمهوری

 .گردد خاکی کره   از نیمی بربادی به منتج و
 

 هک اندیشید با خود و نخورد خوش مزاجش به تیلفونی صحبت این اما دارد، زیاد عالقمندی سیاحت و سفر به اگرچه کیری جان
 ت،داش ُغم ُغم لب زیر حالیکه در نبود چاره چون اما کند تحمل را سفر ساعت دوازده هم باز باید نشده، راست پاهایش شخی هنوز
 .رفت بسترش به می کرد، بد دعای را انتخابات پیشتاز کاندید دو گاهی و اوباما گاهی

 

 سفید قصر به را خود ،آلود خواب و پندیده های چشم با رسید می نظر به کوفته و خسته هم هنوز که حالی در آنروز فردای
 :داشت بیان چنین کابینه و اوباما به را دیدش چشم مختصر گزارش و رساند

 

 !کابینه وزرای و جمهور رئیس محترم
 خود حکومت به هم من زیرا. شود جایم دوزخ کنم، سرپیچی اگر بروم، افغانستان که شود داده وظیفه برایم هم دیگر بار صد اگر
 در هم هن و  ام شنیده حال تا نه من را انتخابات طور این  ام، گرفته عالقه بسیار افغانستان انتخابات مسأله   در هم و  هستم دار وفا

 آخر ینمبب که خواهد می دلم ها خیلی بناء   نکرده، بحث انتخابات اینگونه از نیز قدیم و معاصر سیاسی علوم حتی ام، خوانده جایی
 تفاده  اس آن از بتوانیم ها آینده در تا شود تأریخ درج باید ام شنیده و دیده تاکنون که را چیزهایی. انجامد می کجاه ب معضله این

  شود. تدریس هم کولمبیا و آکسفورد های یونیورستی در که دانم می الزم من حتی نماییم، معقول
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 در نونک تا دارد جریان افغانستان در که یخصوصیات همه این با انتخابات که کنم عرض باید جنابان عالی معلومات ازدیاد بخاطر
 کرده، خود آن از را گینمر اول موارد بسیاری در افغانستان عالیه   حکومت که طوری همان . نشده انجام دنیا از ای گوشه هیچ
 ایه چک چک. )شد نمره اول و پیشتاز دنیا کشورهای تمام بین در نیز انتخابات وقت طول و برگزاری نحوه   و شکل در اینک
 حضار( ممتد

 

 ! محترم حاضرین
 ارلمانپ های بحث در هم یا و انتخاباتی مبارزات زمان در  ما، کشور در که ستا این در افغانستان با ما کشور های تفاوت از یکی
 دیگر یک هب تیز و تند سخنان مخالفین و گیرد می اوج مناقشات مختلفه، موضوعات روی اکثرا   وزراء و ها سناتور بین کابینه و

 باشد، مملکت خیر به که مشترک تصمیم یک مطروحه موضوع مورد در طوالنی، بحث و جر از پس باالخره و کنند می حواله
 وستانهد کردند، نمی قبول هیچ را یکدیگر و داشتند شدید نظر اختالف همدیگر با که هایی همان مجلس، ختم در . شود می گرفته
 تمخالف نه دیگر. نوشند می باهم تمام صمیمیت با گرم چای یا و سرد آب گیالس یک بیرون در و فشارند می را همدیگر دست
 افغانستان در اما .کنند می کار خود وطن ترقی و آبادی برای مشترکا   دوستان مانند و گردد می فراموش اش همه مشالفت نه و است
 رود می باال رود، می باال شان دعوای گیرند، قرار هم مخالف موضوع یک در پارلمان وکیل دو هرگاه آنجا در نیست، طور این
 است متصور بیشتر خونریزی خطر و ریخت و شکست باشد ها خانم جمله   از طرفین از یکی اگر که رود می باال آنقدر باالخره و

 .کوبند می مقابل طرف فرق بر دارد، چکش به شباهت که آن تیز کوری با کشیده را خود های بوت اولتر همه از ها خانم زیرا
 مسواک، خالل، دندان نسوار، قطی آب، بوتل مانند خفیفه سالح با آنصورت در بود مردانه درگیر، طرفین طرف دو هر اگر اما

 یم هایی چیز را همدیگر داشتند قرار دور فاصله   در مدعی نفر دو اگر. کنند می حواله همدیگر روی و سر بر غیره و تفدانی
 نزدیک رنف دو اگر همچنان. نمایم ارائه را آنان معادل خود انگلیسی ادبیات در نیستم قادر من که کنند، می نثار هایی دشنام گویند،
 رها د،ان نکنده بیخ از آنرا نیم تا و اندازند می چنگ همدیگر ریش به فورا   نشد، حل مگو بگو به مشکل و داشتند قرار همدیگر

 دارد. نام ««افغانی موکراسیید»» نمان، و بگیر و بزن بزن این. کنند نمی
 به کهاین از بعد کاندید دو هر گرفته، شکل گونه همین به هم انتخابات که کنم عرض تان خدمت آن نتایج و انتخابات مورد در اما

 اما اند هرسید موافقه یک به باهم ها چوکی تقسیم در و آمده جور باهم بیش و کم حاال گفتند، بیراه و بد را دیگر یک کافی اندازه  
 آهسته و نیستند خوش شان رهبران آمد جور این با شده، داده وعده های موقف دادن دست از خاطر به شان همکاران و معاونین
 اباتانتخ دوم دور در چنانچه . شود پنچر نیز ایم برده تشریف آنجا سلم و صلح برای که ها متمدن ما عقل که است نزدیک آهسته
 تعداد که است آویزان دیگ این در نیز دیگر نفر پنج الی چهار کله   و سر جناح هر از حاال اما شد، می محدود نفر دو به رقبا تعداد

 می و. شان های جمجمه در نخورده دست و خالص مغز کیلو نیم و یک دارای خدا نام شان کدام هر نفر( ۰) به رسد می مخالفین
 .یابد افزایش هم دیگر تعداد این نشود معلوم زودیه ب نتیجه اگر ترسم

 

 هایش داشت یاد با را یی تخته نیم کاغذ صفحه سه حالیکه در اوباما جمهور رئیس رسید، آخر به که کیری جان گزارش میگویند
 ار جلسه حافظی خدا بدون و عجله با بود، کرده پر

  نمود. ترک
 

 سوم بار برای بیچارهجان  "کیری جان" آن فردای
 مأمور نفر دو که بود پرواز منتظر هوایی میدان در

 رسانیده او به را خود دوان دوان سفید قصر رسمی
 . کردند تحویلش اوباما طرف از را سفید بکس یک

 
 ازب را دستی بکس وقتی مأمورین رفتن از پس

 یعقط چند چوشک، دانه ۰ دیدن از کرد رسی
 سامان دیگر و جرنگانه دانه چند پودری، شیر
 دگردی واقف اش تازه ماموریت جزئیات به بازی

 دلهره و تشویش نوع هزار با لحظاتی از پس و
 .شد هواپیما سوار

 
 پایان
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