د لیکوال مقدمه
ما لیکونکې د ادبیاتو پوهنځی لوستي نه ده نو ځکه ځانګړې زده کړې د طنز لیکلو په اړوند نه
لرم .د هیواد روانو حاالتو د ولسونو د پوهولو له پاره مختلف سوچونه را پیدا کړل .په لیکنو
کې هڅه کوم چې د هیواد عام ولس د پیچلو سیاسي حاالتو په تړاو په مختلفو بڼو د واقعیتونو
څخه خبر شي .همدا علت وه چې د طنز لیکلو ته مې مخه کړه .زما په آند د طنز ژبه پیچلي نه
وي او هم واقعیتونه د ټوکو ټکالو په توګه بیان شوی وي .د واقعیتونو لوستل د ټوکو او ټکالو
په ډول ستړي کوونکي نه وي ،لوستونکي هڅه وي چې کیسه تر پای پورې ولولي چې څه
پیښیږي .د دغه وړې ټولګی د لیکلو څخه مې موخه دا وه چې له یوې خوا د خپلې مورنۍ ژبې
د پرمختګ له پاره او د بل لوری د ولسونو د پوهاوي له پاره لږ تر لږه د خپل واک په کچه
چوپړ وکړم.
باید ووایم چې د طنزونو په لیکلو مې موخه دا نه وه چې خدای مه کړی کوم مشر ته سپکاوي
وکړم .د ټولنې واقعیتونه مې په بله ژبه رابرسیره کړي دي.
د لوستونکو څخه مې صمیمانه غوښتنه دا ده چې جوړونکي نظریات او الرښوونې را څخه و
نه سپموي .په درناوي محمد ابراهیم نعیمي  ۲۰۱۵ /۱۰/۲۵زکال ډنمارک ـ اغوس
 ۲۰۱۱ / ۶ / ۲۰زکال

ای زمالوی ربه ! کاش تلویزیون اوکمپیوترجوړشوی نه وای
طنز
څه ښه وختونه ول  ،زلمیانوبه په دوړونو کوڅوکې بجلي ( شکیالل ) چې دبجلو په زړه پورې
لوبه ده  ،په ټکنده غرمه چې مشران به ویده وه  ،کوله  .اوس چې دا برقي صندوقونه پیداشول
 ،ښه ګاللي ځوانان کرۍ ورځ ورته ناست وي  ،یوه تڼۍ اویابله تڼۍ کښیکاږي  ،لکه لیونیان
چې سر یې خراب وی  ،ورته خاندي  .ارویدلي مي دي چې دښوونځۍ کورنۍ کارهم په دغه
بکس کیدالی شی  .ویل کیږي چې ډیر ځوانان لڅې لپړې ښځې په کښي لیدالی شي .
خوطالبان څه مالمت وو چې تلویزیونونه یې په دارځړولې وه ؟ بله ګټه یې خودا وه چې زموږ
ښځو د بیګانه نارینوو څیرې نه لیدلې .ترټولوخوښه دا وه چې د ښځوسترګې نه څیریدلې .
اسانه وه چې دیوي عورتې پرځای د پیاوړي شاعرعبدالباري جهاني په قول څوعورتې  ،ښکلي
لکه بتې ځانته نکاح کړي  .اوس د دغه کوچنی بکسونو څخه سل فساده پیښ شوی دي  .عجیبه
خو ال دا ده  ،سمې دمې د پالر او نیکه ښځې وایې چې موږ حق لرو .یاره ! د قیامت نښانې یې
بولم .
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پخوا څه ښه وختونه وه  ،د ژمې فتاوي ته به ځوانانو او سپین ږیرو کتار او دری ګاټ کاوه.
خو پرده یې خوندي وه .په دغه بکسونو کې چاته نه ښودل کیده اوس غم جوړ دي  .د ولس
غمخوره استازی یې په دوي پیسې (بې عزته) کړي دي  .هغه بله ورځ یې د یوشمیرنومونه په
دغه بکس کې ټولې نړۍ ته اعالن کړل  ،وایې دغه استازي ډیروخت غونډوته نه راتله .
بیګانه وو ته یې پلمې ور پیدا کړي .
دا خوز موږ مشران دی  ،ضرور به په یو داسې چاره اخته وه چې خالصی به یې نه
درلودي  .د یوې لوری مو ښځې پاروې چې حقوق لري اود بلې لورې مو مشران د
غیرحاضری په توربې عزته کوي .دغه بیچاره ګان چې سپین ږیری هم دی  ،دری ځلور
ښځې لري  .ددوی په مینځ کې حتما ( ۱۵ـ  )۱۶کلنې پیغلګوټې هم شته .پخوا خو ال ښه وه
امریکایانو څه ګولیاني د کلی کور په یوه کوچني راپور ورکولي .اوس خو کرزي صاحب
خوابدی کړل .چې د خپلي کورنۍ چغلی ورته وکړی ،والکه یوه د قوت ګولی ورکړي .نو دا
کارنه دی چې بیچاره استازې په مصروف وي ؟ ایا د ښځوحقوقو ته درناوی نه دی چې څو
ورځې په کور کې استراحت وکړي؟ او که د دغو مشرانو رسوایې مو ارمان دي .دغه
مظلومانو خو د ټاکنو پر وخت په بوجیو پیسي بایللی دي او خلک جګړو دومره سپین سترګې
کړی دي چی والکه د مشراو کشر توپیر وکړي  .یو وټ (رایه) په افغانیو نه ورکوي چې شنه
(ډالر) نه وي .نو دوی بیچاره ګان دومره بې عزته باید شي چې د بیګانه وو الس ته اړشې؟ که
اوس د دی ناځوانه سرو(بهرنیانو) سره الس یو کړي .ګورئ به چې په دغه لعنتی بکسونو کې
به هرڅه رسوایې ته راوباسي .ولسمشر بیا ګوره چې د ولس د استازو سره یې دښمني را
اخیستي ده .پاتې وزیران د باور د وټونو لپاره نه ورپیژني .د ولس استازي بیچاره ګان چې
ټول کال یې په جنجالوتیرکړی دی ،ټینګه اړتیا لري چې څو ورځي خوښی او ارامي وکړي د
ولسي جرګې بیا پرانیستل خو څه اسانه چاره نه ده .باید سړي انرژي ولري .ډیر دښمنان ولسي
جرګه د بزکشی د لوبې د ډګرسره پرتله کوي .څومره ناځوانه تهمت دي .زموږ استازي خو د
لویدیزي نړۍ د پارلمانونو په ډول بې پروانه دي .که د ولس غوښتنو ته څوک په ارامی غوږ
ونه نیسي لکه تیر ځل په الس اچونه یې غواړي .تیرکال پولیسو ډیر بې ځایه ګواښ (
خالصون) کاوه ځکه کله چې دولس استازي په غوصه شي په الس اچونه (لټو) پیل کوي .د
ملت یو استازی په دي اړوند داسې خپل نظربیان کړي :
« داجګړه نه ده بلکه د بحثونو افغاني میتود دي( .لټي ) یوه ملي لوبه ده .په ځانګړې ډول د
مجاهدینو او طالبانو دودیزه لوبه ده .څه امریکایان او یا اروپایان خونه یو چې ټوله ورځ
وګړیږو تر څو د سرماغزه مو خراب شي » .
ډیرکسان د ولس استازي په دی تورن وي چې روخصتي ته نه ځي ځکه ډار لری چې ولسمشر
به د ځانګړې محکمې پریکړه اعالن کړي او یو شمیر د ولس استازي به د ولسي جرګې څخه
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وشړي .ولې زه دا تور(تهمت)هم د باور وړ نه بولم نو ځکه د ولسي جرګې د یواستازی څخه
مې په دی اړوند وپوښتل .نوموړی داسی خپل نظربیان کړی :
« دا بې ځایه تور دی .تاسو څه فکر کوی؟ دومره مو کمزوري ګڼي ،یوار چې چوکی ونیسم
د چاب ابک مې والکه ورڅخه وخوځوي .که دا چاره وشي .وینې خو وال وبهیوم .زما په لکو
ډالره لګیدلي دی ،زما شنه څوک بیرته راکوي .وروره موږ درباني صاحب د حکومت په
دوران کې خپل د کلک عزم پخلي کړی دی .په هغه وخت کې به چا یوه چوکۍ ونیول ،بیا هیڅ
قدرت نه شوای والړوالی تر څو چې خپل سر یې قرباني کړی نه واي».
داخبره مې ځکه زړه ته تیره شوه .یو وخت مې د نجیب په پاچهي کې د یومجاهد څخه وپوښتل
که تاسو واک ته ورسیدالست ،څنګه به د دولت واک سره وویشي؟ ډیرساده او اسانه ځواب یې
په دی ډول راکړي :هرچا چې اول یوه چوکۍ ونیول ،هغه مقام د همهغه سړی دی.
ولسمشر بیچاره هم حیران دی چې د دي سرزورو استازو سره څه وکړي ،کله امریکایانو ته
حمله کړي ،کله د ځانګړې محکمې ډنډوره خپره کړي .وزیران ولسي جرګې ته نه ورپیژني.
ډیرشنونکې وایې چې ولسمشر د ډیروستونزو څخه سربداله شوی دي .نوځکه د خولي خول
واښی یې دومره سست شوی دی چې د دوست او دښمن توپیرورباندي نه شته.آن د افغانستان
پر رښتینودوستانو یانې امریکایانو وردانګې .ځینې شنونکې د دی نظرسره همږغې نه دي.
وایې ولسمشرغواړی د ولس تل (عمق) ته ورشي .د پردیو نوکري همدومره بس ده چې دوه
نیم ځله یې پاچهی ته ورساوه .اخر ولس خو هم حق لري .ځوانانوته یې په ډاګه وویل چې
بهرنیان د خپلو موخول پاره راغلي دي ،او دی (ولسمشر) هم د غوړمالی څخه الس اخیستي
دي نو ځکه زموږ ځوانان باید یو څه غیرت وکړي .آن د پیل څخه غوړه مالي ونه کړي.
په رښتیا چې ولسمشر ډیر په موقع باندي د غوړه مالی څخه توبه وایستل او ځوانانو ته دا
نصیحت څو ګټې لري :
 ۱ـ د غوړه مالی د تورڅخه به خالص وي.
 ۲ـ د شهادت مرتبوته به په ډیرځوان عمرونو کې ورسیږي ،چې د ځوان شهید مرتبه څوځله
لوړه وي.
 ۳ـ د هیواد ولسمشرته به د ولس په مینځ کې د پښې ځای پیدا کړی او نوم به یې په تاریخ کې
د اتل ولسمشر په توګه پاته شي.
 ۴ـ یو شمیرځوان پښتانه به د کړاوه ډک ژوند څخه بیغمه کړي او د هیواد نامې شهیدان به
وي ځکه د امریکا او لویدیزو هیوادونو وژونکو اسلحوته یوازې د پښتنو سیني تاب راوړالی
شي.
 ۵ـ تر ټولو ښه ګټه دا ده چې زموږ ولسمشر د یوپښتانه په توګه د خپل جلوس په لومړي ورځ
د مسعود په قبر او هغه چوکۍ چي د هغه انځور ورباندی پروت و ،قسم کړي چې د ده یاران
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به واک ته رسوی .په هره لوبه کې یو څه تلفات شته .د پښتنوځوانانو فرض دا دی چې یو
باتوره ولسمشر درواغجن نه کړی .خیردی که یو څو کسه ځوانان نورهم د پښتنوله مینځه مړه
شی .مرګ حق الرده .
که پښتنو ځوانانو یو غیرت هم وکړی چې کرزی صاحب او کورنۍ یې د ولسمشری د دوری
په پای کې ترامن ځایه ورسول ،دا چاره به تاریخ هیره نه کړی .پای
 ۲۰۱۱ / ۵ / ۱۷زکال
دطنزپه ژبه دښاغلوامرهللا صالح اوډاکټرعبدهللا عبدهللا سره مرکه

غواړم دښاغلوسره د وروستیو پیښو او د دوي د څرګندونو په اړوند د مرکې په ډول طنز
ولیکم.
پوښتنه :ښاغلواجازه راکړي چې ستاسو د ورستیو څرګندونو او یو لړ نورو اړوندو مسایلو په
هکله ستاسو د نظر ټکي وپوښتم؟
جواب :مهربانی نموده سوال هایتان طرح نماید تا مردم شریف افغانستان از جریانات روزمره
اګاه شوند.
دښاغلی امرهللا صالح څخه پوښتنې پیلوم.
پوښتنه  :تاسو د روان کال د مې د میاشتې په ( )۵مه نیټه په یوه غونډه کې ډیر په لوړ اواز او
دردیدلې لهجه خبرې وکړي .په داسې حال کې چی د همدغه ولسمشرسره تاسو ډیره کلونه
مهمه دنده (دامنیت ریس) اجرا کوله؟
جواب :اګر راست برایتان بګویم باالی حامدکرزی قهر هستیم .به کدام دلیل من را از وظیفه
خود منفک کرد ،ایا راکت پرانی در افغانستان امروزی کارعادی ومعمولی نیست؟
پوښتنه  :داسې اوازې دي چې تاسو او ولسمشر ډیر نژدي دوستان واست او آن د بلخ د والي
(عطامحمدنور) او ولسمشر ترمینځ مو څو ځله روغه کړي ده؟
جواب :بالکل درست است ولی حامدکرزی ناجوان است ،بی مورد و بدون دلیل من رامنفک
کرد .ممکن حامدکرزی از پارلمان ترسیده باشد که در موردراکت پرانی جرګه انتقاد شدید
نکند .اګریادی شما باشد درمورد راکت پرانی باالی مراسم پیروزی به قدرت رسیدن مجاهدین
هم به ولسی جرګه احضارشدیم .میفهمیدم که چطوراحساسات ولسی جرګه راخاموش کنیم .به
عذر ګفتیم که به ګناه خودا عتراف میکنیم .در مورد سرنوشت دوام کارما شما نماینده ګان ملت
تصمیم بیګرید .شما مشاهده نمودید که خیر و خیریت شد.
پوښتنه  :په رښتیا ووایاست چی د دغه چل ابتکارستاسی خپل و ،او که بل چا مرسته کړی وه؟
جواب :بردار! بدون یاران و دوستان انجام چنین بازی های دشوارسیاسی ممکن نیست .خدا
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امرصاحب شهید را بیاموزد .موصوف در چنین کارها بسیار استعداد خوب داشت .ولی استاد
ربانی هم بد نیست .میتواند چند نفر را به یکبار کله به کله کند .اګر به یاد هموطنان باشد،
وقتیکه دوره ریاست جمهوری خود را در سالهای ( ۱۹۹۲ـ  ۱۹۹۵م) تمدید مینمود از چنین
تاکتیک های سیاسی که دشمنان انرا نیرنګ سیاسی مینامد ،کار ګرفت که باالخره پیروزی از
ان ماشد .برای ما هم همکاری نمود که سپاسګذارشان هستیم.
پوښتنه  :داځل مو ولې ونکړای شوای چې ولسمشر قانع کړی؟
جواب :قهرمن بخاطر همین ګف است که ریس جمهور قانع نه شد.
پوښتنه  :د یوې لیکنې پربنسټ چې د ستراتیژیکو څیړونو د نړیوال انستیتوت  IISSد یولوړ
پوړی چارواکې په وینا تاسو غواړی ځان د ولسمشری لپاره ونوموي؟
جواب :ازکی ما را کم فکر میکنی .شهرنا پرسان است از کرزی صاحب و استاد ربانی بهتر
اداره کرده میتوانیم .استاد ربانی تمام تعمیرات کهنه وفرسوده را در دوران حکومت خود از
بین برد ،پوهنتون کابل راهم تخریب کرد .علت شان این بود که به صورت اساسی انهارا
اعمار نماید .کرزی صاحب هم در دوره اول کارهای ارزنده را انجام داد .بطورمثال تیم
همکار خود را به شمول خودم راصاحب لقمه نان ساخت.
خودم در قدم اول عساکر جوان طالبان که ازتیغ جنرال دوستم و مارشال صاحب فهیم جان به
سالمت برده ،به حساب شان خواهیم رسید .انشأهللا به موفقیت میرسیم با دوستان خارجی
مفاهمه نموده ام.
پوښتنه  :ښاغلی امرهللا صالح! تاسو بهر ته ډیر سفرونه کوی .په دی لړکې د تیرکال په ډسمبر
کې د متحده ایاالتو د جیمزټاون په څیړنیز مرکز کی تاسوطالبان ،پښتون ترهګر خوځښت
وباله .په دغه دلیل پر طالبانو ډیرقهروي چې پښتانه دی؟
جواب :بین خود هستیم ،به دلیل اصلی اشاره کردی .و ثانیا طالبان مردم جنګی است که در
وخت استاد ربانی به حاکمیت برحق مجاهدین جنجال ایجاد کرد .ومشکل دیګراین بود که شیر
شناخته شده را مجبور به ګریختن کرد .میخواهیم عقده دیرینه خود را بکشیم.
پوښتنه  :تیره ورځ د خبري رسنیو په حواله امریکایان هم غواړي چې د خپل پوځونو د وتلو
نه مخکې د طالبانو سره روغه جوړه وکړي .تاسو ځان د امریکایانو سره د پخوانه ډیر نژدې
او اشنا ګڼۍ .دا څرګندونې تاسی ته د سر درد نه جوړوي؟
جواب :درد سرخواست ،در زمینه با مشوره استاد ربانې ودوستان دیګر چاره خواهیم سنجید.
پوښتنه  :زما وروستۍ پوښتنه داده چې تاسو په همهغه غونډه کې د سترګو اوښکي تللې کله
چې ډاکټرعبدهللا وینا کوله .ماخپله په تلویزیون کې ولیدالست .علت یې څه و؟
جواب :اګر راست بګویم ،به یاد امیرصاحب شهید شدیم اګر موصوف زنده میبود در چنین
حالت که کشورهای مختلف در افغانستان است ،به اسانی رابطه را با همه شان بوجود اورده
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میتوانست و این طورروزی بد نمی امد که حال به داکترعبدهللا و مارشال فهیم محتاج هستیم.
انها زرنګې درست سیاسی ندارد با وجودیکه به طرف ایران ،تاجکستان ،امریکا و دیګر
کشورها دست درازی میکند .با هر یکی شان ګوشه کانی وپوس پوسک دارد.
د ښاغلی ډاکټرعبدهللا عبدهللا سره مرکه پیل کوم.
ښاغلی ډاکټرعبداله ستاسو په اجازه به خپلې پوښتنې پیل کړم.
پوښتنه  :تاسو اوږده موده د ناست ولسمشر سره د بهرنیوچارو د وزارت دنده درلوده ولی تیره
ورځ موښاغلی حامدکرزی بی کفایته وبولي؟
الف :ستاسو په اند کله چې تاسو د وزارت د دندې څخه ګوښه شوالست نو ولسمشرپه بې
کفایتی پیل وکړي؟
ب:الزمه ده چې تاسو د یو ډیپلومات په حیث داسې ولسمشر چې د خلکو له لوری ټاکل شوی
دی ،په دومره زشتو کلماتو تر نیوکو الندي راووستلي وای؟
جواب :در زمانیکه خودم در دولت وظیفه داشتم به صداقت از تجارب زمام داری استا دربانی
استفاده کرده و کارها به صورت درست پیش میرفت .حاال تنها مارشال صاحب در دولت است
انقدر صدای همکاری شان شنیده نمیشود.
کلمه زشت را استعمال کردیم ولی حامدکرزی شخص مالیم و باحوصله است ،به استعمال
همچو کلمات ګوش خود را هم نمی خارد.
پوښتنه ( :جورج بوش په جګړه کې) کتاب مې ولوستي .تاسو او مارشال صاحب فهیم د
امریکا د څاروګرو ادارو د مشرانو څخه ډیري پیسي تر السه کړي چې ګواکې د طالبانو سره
په جګړه کې یې لګوي .که ستاسو یاد وي څو کاله مخکې چې په امریکا کې مو خبری ناسته
درلوده یوې افغاني میرمنې په ډیره سخته لهجه مخاطب کړاست چې څو میلیونه ډالره مو په
درغلۍ ترالسه کړی دي او تاسو هم ومنله .ایا دغه ټوله پیسې تاسو د خپلوسرتیرو د ښه ژوند
لپاره ولګولې؟
جواب :برادر محترم! بدون پول ادامه سیاست کار مشکل است .به شکم ګشنه و بدون دالرهای
فراوان سیاست در زماکنونې ممکن نیست .به هر طریق که میشود باید پول و دارایی راجمع
اوری کرد .خدمت مردم باید در قطار دوم جای داده شود .تقوا و پرهیزګاری اصطالحات کهنه
است که در قرن بیست ویکم اصطالحات تقوا ،پاکی ،عدالت و امثالهم سخنان بیهوده تلقی
میشود.
پوښتنه  :ستاسو د غونډو ودانۍ می ولیدل .ګوته مې په غاښ ونیول ځکه دولس کړاونه ،بې
کوري او لوږه چې د هیواد خلک ورسره الس او ګریوان دي په هیڅ ډول ستاسو د ژوند د
کچې سره نه برابریږې .څنګه تاسو د ولس په غمونو کې ځان شریک ګڼي؟
جواب :خبرنګار صاحب ګل! سیر کردن و رفع همه نیازمندی های مردم درمجموع کاری
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دشوار است و انقدرضرورت مهم هم نیست که همه مردم به یکسان زنده ګی کند ،در انګشت
های دست یک انسان هم تفاوت وجود دارد .ما نمیتوانیم که زنده ګی خود رامتوقف نمایم و به
شکل مردم عامیانه که اصال مفهوم زندګی را نمی فهمد ،زنده ګی نمایم .بین عوام وعیان باید
تفاوت باشد .شما میتوانید که درایاالت متحده امریکا زنده ګی مردم عوام خصوصا سیاپوستان
را مشاهده نماید .با وجودیکه امریکا به سطح جهانی سمبول عدالت و دموکراسی میباشد.
پوښتنه :تاسودښاغلی ولسمشرحامدکرزي څخه ډیره ګیله لرې چې د اوساما د وژنې په اړوند
یې ولې یادونه ونه کړه چې د قهرمان احمدشاه مسعود د ترورمسول اوسامابن الدن و .په داسې
حالت کې چې اوسامابن الدن ښاغلې استادبرهان الدین رباني داریانا الوتکې په واسطه د سوډان
څخه کابل ته راوست او د ژوند ټول ښه شرایط یی ورته برابر کړه .نو ستاسو ګیله پرڅه ده؟
جواب :مشکل ما هم دراین است که استاد رباني و همکار دولت استاد محترم عبدالرسول
سیاف ،هر دوشان در پوهنتون االزهر مصرتحصیل نموده .ما ومردم افغانستان مدیون احسان
انها میباشیم ،زیرا انها ایډیالوژي بنیادګرایی اسالمې ازپیروان سیدقطب ومحمدقطب اموختند که
از برکت این ایدیالوژی به خصوص اعضای بلند پایه جمعیت ،صاحب سرپناه ،لقمه نان ،عزت
وابرو شدیم .و بخش زیادی دولت را دراختیار داریم .پس هر دور هبران معزز مجبور بودند
که احترام به ایدیالوژي اسالمی ،سردار مجاهدین شیخ اسامابن الدن را به عزت و ابرو در
افغانستان محافظت نماید .اګر نه تمام کومک ها که عربستان سعودی به محترم سیاف میکند،
رایګان بدست نمی اید.
پوښتنه  :اګرموضوع طوری باشد ګیله وشکایت در کجا است؟
جواب :برادرعزیز! سیاست برادر و دوست ندارد .کشتن امرصاحب شهید را به دوش من
ومارشال صاحب میاندازد .پس یک تیر دو پاخته! از یک طرف تهمت ا زوجود ما دورمیشود
و از جانب د یګر توجه دوستان امریکایی به سوی پیروان امرصاحب شهید جلب میګردد.
پوښتنه  :ښاغلی ډاکټرعبدهللا کوالی شې راته ووایاست چی په یوه وخت کې دروسیې،
پاکستان ،اسالمي هیوادونو او امریکاسره دوستي کوالی شي؟
جواب  :کاراسان و بسیط نیست .باید به روی خود چند نقاب راپوشید.
پوښتنه  :در بین شما در بازی سیاست چند نقابه استعداد کدام عضوه رهبری شما زیاد بود؟
جواب :اګر از واقعیت نګذریم ،مقام اول را به امرصاحب شهید ومقام دوم رابه محترم استاد
رباني داده میشود .به ارأیه چند مثال ادعا خود را به اثبات میرسانیم.
 ۱ـ امیرصاحب شهید به کومک پاکستان برعلیه داودخان بغاوت را شروع نمود که متأسفانه به
ناکامی منجرشود.
ـ در حکومت ببرک کارمل مجاهدین نادان با روس ها درګیرجنګ بودند ولی امرصاحب
قراداد دوجانبه را با روس امضأ نمود ما عبور و مرور وسایط محافظت می نمودیم .روس ها
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عذا ،البسه وغیره ضروریات مارابرعهده داشت.
ـ درسال  ۳۱۷۱هه ش (۱۹۹۲م) با روس ها قراداد ناکام کردن پالن صلح ملل متحدرا در
جبل السراج امضأ نمود .که در نتیجه چند همشهری کابل کشته و چند تعمیر ویران شد .در
غیر آن در طول تاریخ موفقیت ترین دولت از جناب ربانی صاحب بود.
 ۲ـ استادربانی هم در سیاست زرنګ است .با پاکستان ،ایران ،روسیه ،اروپاغربی ،اعراب و
امریکا همزمان روابط مخفی را برای مبادا حفظ میکند .خلص کالم به اصطالح عامیانه به
شیطان شوله راپخته کرده.
پوښتنه  :که مهرباني وکړې او راته ووایاست چې امیرصاحب شهید په کوم اتل توب د
فرانسویانو لخوا د«زمری» لقب ترالسه کړي؟
جواب :اګر چند سطر باال را به دقت مطالعه فرماید ،جواب روشن را دریافت نموده میتوانید.
و ثانیا برای بدست اوردن لقب شیر ضرورت است که عضوه فعال چندین سازمان های مخفی
کشورهای ابرقدرت باشید .که چنین کار را هرقوماندان کرده نمیتواند زیر به فداکاری و
استعداد زیاد ضرورت است.
پوښتنه  :زما وروستۍ پوښتنه ستاسو ښاغلوامرهللا صالح او ډاکټرعبدهللا څخه داده:
همدا اوس مارشال فهیم د ولسمشرحامدکرزي لومړی مرستیال ،استاد رباني دسولې د عالي
شورا مشر او ستاسو د جمعیت د ګوند ډیر نور کسان په همدغه دولت کې لوړمقامونه لري،
چې د حامدکرزي د سیاست څخه پلوي کوي .د بیلګې په توګه استادرباني د طالبانوسره د
روغې جوړې مسول دی او تاسو بیا سوله دبیخ څخه ردوی .دا څه ډول دوه رنګه سیاست
دی؟
جواب :همین را هوشیاری و زرنګی سیاسی میګوید .برای اینکه قدرت خود را دوام دارحفظ
کرده باشیم باید در هر پروسه اشخاص ورزیده خود را داشته باشیم .زیراحاالت سیاسی
افغانستان طوری است که احتمال هر تغیر وجود دارد .مثال کی فکر میکرد که بعد ازسقوط
حکومت استادربانی ما دوباره به قدرت برسیم زیرا مردم افغانستان ما رافراریان شکست
خورده و شیر بچه های ګریخته شده کوهای پنجشیرصدا میکردند.
در خاتمه میګویم که پروګرام صلح به نفع افغان های اصیل نه بوده .زنده ګی ما چند مجاهد
فداکار بستګی به جنګ دارد و امدن نظم بازحادثه ګریز شیرمردان را تکرارخواهد کرد.
راه امرصاحب شهید راه موفقیت است و انرا باید تعقیب نمود.
ازمصاحبه شما مجاهدین فداکار که به هر کلوخ کابل درس عبرت داده اید متشکریم .ما مردم
افغانستان انرافرامش نخواهیم کرد .پای
 ۲۰۱۱ / ۵ / ۱۰زکال
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د کندهار د وروستیو پیښوپه اړوند د طنزپه ژبه مرکه

په وروستیوو وختونو کې په پرله پسې ډول څو خونړۍ پیښې په ښکلي کندهارکې پیښې شوي.
په دی اړوند خنداوره طنز ولې د روانو حاالتو واقعي انځور ترسیمږي .مرکه د طنز په ژبه د
کندهار د والی صاحب او نورو لوړ پوړو چارواکو سره انځورشوی ده:
پوښتنه :ښاغلی والي صاحب! اجازه راکړی چې د تیرو خونړیو پیښو په اړوند څو پوښتنې
وکړم.
ځواب :مهربانې وکړی .زه د هرې پوښتني د ځواب لپاره تیار یم.
پوښتنه :څو موده مخکې د کندهار ښار د پولیسو په مرکزي دفتر یانې قوماندانی کې ځان
مرګې برید ترسره شو د اطالعاتو له مخې د قوماندانی د انګړ څنګ ته د بهرنیانو دفترونه هم
شته .ولس به څنګه په ډاډه ډول ژوند وکړی چی په دومره مهم او خوندې ځای کې ځانمرګې
برید تر سره کیږی؟
ځواب :وروره! تاسو باید پوهیدلې وای چې موږ د کلیوالي خلکو د پوره خوندیتوب او د دي
لپاره چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په ټپه ودریږی ،د جګړې لیکه ښاراو امنیتي مرکزونو ته
را انتقال کړل.
پوښتنه :څو ورځي مخکې د مجاهدینو پخوانی قوماندان او د اوس وخت د کندهار د څاروندوی
مشر په ځانمرګې برید کې ووژل شو .فکر نه کوی چې تاسو مشران د ځان ساتلو ته هم عاجز
یاست.
ځواب :دا خو یو څرګنده حقیقت دي چې مشران باید د امتیازونو په وخت کې په وروستۍ لیکه
کې والړوې او په قرباني ورکولو کې مخکښه وې.
پوښتنه :په وروستیو وختونو کې اوازي دي چې د کندهار لوړ پوړي چارواکې په ځانګړي
ډول د زندانیانو سره ښه رویه نه کوي.
ځواب :دا څه واېې دا ډیر بې ځایه شکایت دي .په وروستیو وختونو کې افغانې مشرانو د
بهرنیو دوستانو په مشوره د سولې د عالې شورا په غوښتنه د څو طالب جنګیالیو د خوشي
کولو امر کړی وو .ولې د کندهار مشرانو د خلکو د خوښۍ په خاطر ټوله طالب جنګیالې
خوشي کړه حتی څوتنه جنایي مجرمین هم د خلکو په غوښتنه په ډیرعزت د زندان څخه ویستل
شول.
پوښتنه :ښاغلی والي صاحب! اوازې داسې دي چې طالب زندانیان د مخکې نه جوړشوي تونل
د الرې په نیمه شپه وتلې دي .نو دا کیسه ګواکې درواغ ده.
ځواب :په بشپړ ډول ،دا یو بې ځایه تهمت دی .موږ نه غوښتل چې دومره ډیر کسان د ورځی
لخوا خوشې شي ځکه:
 ۱ـ هوا ډیره ګرمه وه په یو ځل د دومره بندیانو خوشې کول په سخته ګرمي ،دوړو او خاورو
کې د بندیانو د روغتیا لپاره خطرناکه وه.
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 – ۲د دغومرو ډیرو کسانو وتل په یو ځل ښار ته هم ګڼه ګوڼه جوړول چې د ولس د ازارسبب
کیدالی شوای.
د دغو دالیلو پر بنسټ مو د شپې په سړه هوا او سوړ تونل کې رخصت کړه چې هم د طالب
جنګیالیو روغتیا خوندې وي اوهم عامه وګړو ته د ګڼې ګوڼې ستونزی رامنځته نه شي.
پوښتنه :دومره ډیر کسان په تیاره شپه پر پښو خپلوکورونو ته والړه؟ ځکه د لیرې سیمو خلک
به هم ور په کښې کې وو .دا زندانیانو ته ستونزمنه نه وه.
ځواب :ژورنالیست صاحب! ته هم عجیب سړی یی .دومره موږ هم ظالمان نه یو .د دی
ستونزې فکرمو کړی وو .هغه کسان چې د لیرې ځایونو وو ،ترپال لرونکې موټر مورا
غوښتی وو چی د دوړو او خاورو څخه هم وساتل شې ،په مړو بتیو(څراغونو) وخوځیږی چې
بیده ښاریان د خوبه ونه باسې او په سړه هوا خپل تر کورونو جوړ او روغ ورسیږی .د
ښاراوسیدونکې زندانیان په جوپه جوپه په ټکسیانوکې خپلو کورونو ته والړه.
پوښتنه :ښاغلی دزندان قوماندان صاحب! داسې اوازی دی چې تاسو د طالب جنګیالیو د وتلو د
پروګرام څخه بې خبره واست؟
ځواب :وروره! زه د کاراوږده تجربه لرم .زما په مخکې څوحکومتونه نسکور او پخوانې
تښتیدلې بیرته واک ته رسیدلې دې .دا به بې سنجشه کار وي چې ما طالب جنګیالې د کندهار
په زندان کې په غصه کړی وای.هغه څه چې د دوی لپاره کوچنی مزاحمت رامنځته کاوه ،زما
ورته فکر و .ډیری میاشتې کیږی چې د زندان دننه ته نه یم ورغلي .هر څوک حق لری چې د
راتلونکې په غم کې واوسې .څوک خبر دی چی په راتلونکې کې به طالبان واک نه ترالسه
کوي (اول ځان پسې جهان).
پوښتنه :طالبانوڅوورځي مخکې دکندهاردښارپرمهم ځایونوبریدونه وکړه په دی اړوندڅه ویل
لري.
ځواب :دا رښتیا ده .موږ دوې ورځي د ښار په منځ کې د طالبانوسره په ډیره سړه سینه جګړه
وکړه .ژورنالستانو ته دې هم خدای انصاف ورکړی چې د کوچني خبری څخه ببو(بال) جوړه
کړی .خوشبختې دا ده چي ډیر لږ شهیدان لرو .کوم فوق العاده وراني رامنځته شوي نه دي.
یوازی څو نفره شهیدان او یوشمیر ټپیان شول چې د زخمیانوعالج کیږی او شهیدان مو په
عزت د دوی خپلوانو ته وسپارل .څو ودانۍ څه خرابې شوی دی هغه ودانۍ چې دوې ورځی
ورباندې جګړه وه ،ډیره خرابه شوی ده .په دی برید کې موږ دوی ګټې ترالسه کړی لومړی د
کندهار هوټل د بیارغونې پروګرام مخکې ترالس الندی و .اوس خوښه دا شوه چې بیارغونه به
یی د طالبانو ګناه وګڼو .او بله ګټه داده :هغه کسان چې موږ په عزت خوشی کړی وو ،دوی پر
وعده وفا ونکړه ،دوه دری تنه مړه او یا ونیول شوه .داخپله یوه لویه السته راوړنه ده.
پوښتنه :ښاغلی والی صاحب! په پرله پسی ډول ولسی جرګه او د سنا شورا پرتاسو لوړو
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چارواکو نیوکې لري ولې تیره ورځ د سنا غړو وویل چې د کندهاروالی په خپلو خبروکې ویلي
دی چی د سنا غړی باید په دی چارو کې الس وهنه ونه کړی ولی ځینو سناتورانو وویل چی
دا خبره والی صاحب نه ده کړی .که تاسو مهربانې وکړی چی اصلی او رښتیا خبره څه ده؟
ځواب :که رښتیا در ته ووایم موږ ټول ګنګس یو« .ما وویل چې زه هر وخت او د هر مقام
پوښتنو ته تیار یم .په غیر د سنا ،د سترې محکمې...او حتی د یو کوچنې مقام پوښتنو ته هم
تیار یم ».په (غیر) کلمې یې ناورین جوړکړی ولی څه به ووایم .د یوچا د وینا پوهیدل هم
ستونزمن کاردی او بله خبره دا ده چې خپل منځي جنجالونه د هیواد ترګټو په لومړی لیکه کی
ډیر وختونه راځي.
ستاسو د مرکې نه مننه .هیله ده چې په خپله دنده کې نور ډیر بریالیتوبونه مو په نصیب شي.
 ۲۰۱۲ / ۴ / ۲۰زکال
په ښه حال کې ناشکري

طنز
زموږ د ګران افغانستان خلک هم په ښه حال کې ناشکره ښکاري .د افغانستان د اسالمي
جمهوریت د ویاړ وړ کارنامې او کړنې تر سختو نیوکو الندې نیسې .په حقیقت کې زموږ
خلکو د خپلو نیکونو هغه مشهورمتل هیر کړی دی چې وایي  «:شوله ته بخور ،پرده ات
بکو» .رښتیا هم زموږ مشرانو به ویل چې حکومت ته دی خدای په ښوالمه دروه ،بد خو ال
څه کوي .د حکومت په کارونو کې الس وهل او نیوکې ورباندې نیول ښه کار نه دی او ګناه
هم لری ،ځکه د امرینو اطاعت فرض ګڼل شوی دي.
څه موده مخکې د دولسم ټولګیو د فارغانو د کانکورازموینه وه .هغه کسان چې بریالي نه
شول ،نیوکې کولې چې په ازموینه کې درغلۍ شوی دي.
دا څنګه درغلي دي چې په ټاکنو کې هم کیږي ،د کانکور په ازموینه کې هم کیږي .دا به ومنو
چې په یوه معامله کې به څه درغلي شوی وی .خو پر هر څه درغلی نوم ایښودل د انصافه
څخه لیری چاره ده .د بیلګې په توګه که د جمهور ریس د مرستیال ،د وزیرانو او یا د ملي
شورا د غړو زامن د هیواد پوهنتونو ته شامل شي .داسې به یی وګڼو چې د کانکور له پاره یي
بشپړه تیارې نه درلوده او بریالي اعالن شوی دي ،نو دا څه درغلی ده؟ یو څه عقل په کار
دي.
هیوادوال دی قضاوت وکړی .که زموږ د هیواد د مشرانو زامن په کانکورکې ناکامه اعالن
شي ،د هیواد نړیوال پرستیژ ته څومره لویه صدمه ده .نړیوال به فکر وکړی چې ګواکې
پلرونه یي هم دغومره ټنبل دي اود زامنوپه شان د کارونو تر عهده نه شي وتالی .د هیواد د
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عزت د ساتلو له پاره د مشرانو د زامنو بریالیتوب په هیڅ ډول درغلي نه ده بلکې د عزت او
ابرو ساتلو خبره ده.
بل قوی دلیل ته غوږشئ! د غریبو اوالدونه ،د دهقانانو بچیان خو د هیواد د مشرتابه چاري
مخته بیوالی نه شی .د هیواد مشرتوب خو هم د پالر او نیکه خلګو ته اړتیا لري.
که زموږ د مشرانو اوالدونه زده کړې تر السه نه کړي ،نو( ۲۰ـ  )۳۰وروسته به هیواد په یوه
داسې تشه کې راشي چې نه به د وزارتونو او نه به هم د ملي شورا او یا نورو مهمو مقامونو
ته وړ کسان ولرو .څو تر څو به زموږ اوسني پر هیواد مین باتدبیره مشران ژوندي وي .خلک
خو لږ د اینده سوچ باید ولري.
ـ څوموده مخکې د پوهنتونونو څخه فراغانو د کارموندلو ناري ،سوري وهلي چې دولت باید
موږ ته کار پیدا کړي.
اوس نو د خدای له پاره تاسو قضاوت وکړي چې څومره د واقغیتونو څخه لیري غوښتنې دې
چې د افغانستان اسالمي جمهوریت ور باندې تورن کوي .همدغه حکومت و چې په هر والیت
کې پوهنتون جوړ کړ .شخصي خلکو ته یي ازاد الس ورکړ چې وسه یی کیږي ،د لوړوزده
کړو موسسات دی جوړ کړي .والیانو او پانګوالو ته یی هدایت وکړي چې د لوړوزده کړو
مرکزونه جوړ کړي ،په البراتوار ،استادانو ،کتابتونو او نورو اړتیاو پسې سرمه ګرځوي.
خدای به هرڅه برابر کړي .په پیل کې زموږ د پاره دا مهمه ده چې نړیوالوته ووایو چې د کاله
دغومره لویه شمیره د لوړوزده کړو فارغان لرو.
وروڼو! تاسو هم لږسوچ وکړئ ،حکومت باید د هر څه غم ونخوري .تاسې خپله هم باید څه
مسولیت پرغاړه واخلي .زموږ مشران ډیرمصروف دې هرې کوچنې کیسې ته وخت نه لري.
د کار پیدا کول د یو وزیر دنده نه ده چې ستاسو سره په دفترونو او موسساتو وګرځي او کار
درته ولټوي .که مامورین نه شوای پیداکوالی ،دوکانداري وکړي ،په رستوران کې کاروکړي.
د بهرنیانو د مرکزونو سره د دوی د خوښي شیان وپلورئ .د لوړوزده کړوپاڼه لري .دغومره
به موزده کړی وي چې څنګه دنده موندالی شی .ستاسوڅخه دانه غوښتل کیږي چې ودانۍ
ډیزاین کړي که بل څه نه شوای پیدا کوالی کوالی شي ایران او پاکستان ته د کار موندلو له
پاره والړ شي.
یوه بله ناحقه دعوه هم خلکو راپورته کړی ده .وایي زورواکانو دولتي مځکې په زور الندي
کړی دی .د خدای له پاره تاسو وګورئ چې د کلونو په اوږدو کې مځکې خالي پرتې وې .د
کابل په زړه کې د پارکونو په نوم زرګونه جریبه مځکه یوازې د شنوچمنان وپه نامه خالي پاته
وه .اوس الحمدهللا زموږ د جهاد مشرانو په خپلو پیسوښکلي ودانۍ او بنګلې ور باندې جوړي
کړي .همدغه ولس دی چې د خوښیو د جشنونو او ودونو له پاره ګټه ورڅخه اخلي .خو په بې
انصافی د زورواکانو نوم ورباندی ایږدي .داسې خبري هم کیږی چې ګواکې د پارکونو په
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ړنګولو چاپیلایر خرابیږي.
وروڼو! تاسودغه بې منطقه خبري څنګه اوریدالی شی .د بابا دمه تردې دمه خو دغه افغانستان
و خو د چاپیلایر د ککړتیا خبره مووالکه د کوم مال او یامولوی صاحب څخه ارویدلي وی.
موږ خو څه امریکایان نه یو چې د چاپیلایر د ککړتیا خبرې کوو .په هغه ملک چې مسلمانان
وي ،ککړتیا نه شته .زه پوهیږم چې دا خبري د کمونستانو دي چې په پارکونو کې د روخصتیو
په ورځو کې د ښخو سره چکر ووهي .باید پوه شي چې ښځه یا د ګور او یا هم د کور ده .د
دې پر ځای چې په پارکونو کې نارینه چکر وهي ښه دي چې په مسجد کې نفلونه وکړي.
زموږمشران د خلکو په غم کې دي چې کورونه ،هوټلونه او نورې ودانۍ ورته جوړي کړي او
یا یې په چکرونو د اخرت د عذابونو څخه خالص کړي .په شنه چمن خو د خلکو ستونزې نه
هواریږي .ودانۍ د اوسیدلو ځای دي ماشوم هم پوهیږي چې د ودانۍ جوړول سل برابره
ترچمنونو جوړولو د خلکو له پاره په اخرت او فاني دنیا کې ګټوره چاره ده.
دغه زورواکان یي چې بولې په حقیقت کې زړسواندې مشران دی .یوه لویشت مځکه خالی نه
پریږدي .حتي په ښارونو کې تشنابونه نه جوړوی ځکه خلک کوالی شی د پخوا په شان د
ودانیو څنګ ته کښیني او خپل اړتیا رفع کړي .ځکه د تشنابونو په بدل کې چې یوه کوټه جوړه
شی ،دوې ګټې لری :څښتن ته به څه کرایه ورکړل شی او هغه بل نفر به یو سرپناه ولري.
په وروستیو وختونو کې بیکارو خلکو یوه بله سرټمبګي را اخیستي ده .ټوله ورځ د تیلو د
ټانکونو خاوندان تورن دي چې د لسولیترو پر ځای نهه لیتره موټر چلوونکو ته ورکوي .
مقصد یی دادی چې په هر څو لیترو کې ی ولیتر تیل غال کوي.
ګرانودوستانو! تاسو فکر وکړئ که زه څه ونه وایم تاسو خو ښه قضاوت کوالی شی .زموږ
بیچاره ملي سوادګر په څومرو ستونزو تیل د بهرنیو هیوادونو څخه ښارونو ته را رسوي .موږ
ارام د خپلو اوالدونو سره په کورونو کې چړچي او مزې کوو خو د نیوکو وارچې راشی نو تر
ټولو ړومبی موږ والړ یو .هیڅوک زموږ ملي سوداګر نه تشویقوي .که په لسو لیترو تیلو کې
یو لیتر لږ ور کړي نو څه؟ وایی  :چکه چکه دریا میشود .په یوه لیتر تیلو یو موټرچلونکی نه
خبریږي ولې د سوداګر له پاره لویه مرسته ده .دغه ته وایي د ملي سوادګرو تشویقول.
په پای کې وایم چې د ډموکراسۍ څخه ناوړه ګټه مه اخلئ هرښه کارته په نیوکه مه ګورئ.
دولت ښه پالنونه لری .ولسمشر په خپلو خبرو کې شتمنو خلکوته وویل چې پیسي په هره بڼه
چې پیداکوی ،ښه کار دی خو بهرته یي مه وړئ په خپل هیواد کې ابادۍ ورباندې وکړي .دغه
دی زموږ مهربانه حکومت او مشران
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 ۲۰۱۲ / ۲ / ۳زکال
څه ډول بایدسترجنرال شم ؟

طنز
په ټوله نړۍ کې د هرافسر دا ارمان وی چې یو وخت د جنرالۍ رتبې ته ورسیږي
خو دا مقام په اسانۍ د چا په نصیب کیدالی نه شي .زموږ په هیواد افغانستان کې هم
د پاچا په وختونو کې ډیرافسران به ترجګړنی هم په مشکله رسیده چې د منې سوړ
باد به راولوت او تقاعد به شو .خو د جګړنی رتبه هم کمه نه وه ټول قوم به یي ویاړ
ور باندې کاوه .زموږ د کلی د محی الدین کاکا کیسه مې رایاده شوه« :کله به چې
زه د پوهنتون څخه په رخصتي راغلم نو محی الدین کاکا به هرځل پوښتنه را څخه
وکړل چې :ابراهیم جانه څه وخت به جګړن شي؟ ما څو ځلې ورته ویلې وه چې زه
پوځي ښوونځي نه لولم خو د محی الدین کاکا ارمان زما د جګړنی رتبه وه .ګومان
کوم چې د عسکری په وخت کې کوم لوی امر جګړن و».
که رښتیا ووایو ،د پاچا په وخت کې سره د دی چې جنراالن ډیر لږوو خو امنیت
ډیر ښه وه .په دي حکمت نو زه هم نه پوهیږم .خو زموږ د هیواد پر وړو افسرانو
برکتونه راغلل.
د سردارمحمدداود خان نوی حکومت او ورپسي د ثور پاڅون د وړو ضابطانو
ارمان ګوټۍ داسې ور وکیښ چې هیڅکله یي داسې خوب هم لیدلي نه وه .ډیر واړه
افسران ژر لوړو رتبوته ورسیدل حتی یوونیم جنراالن هم شول .جګړې پیل شوي نو
د جنراالنو او اتالنو شمیره ورځ تربلې ډیریدل .کله چې مجاهدین راغلل نو میلې
جوړی شوی هر چا به چې ډیرماینونه د سړک پرغاړو ښخ کړی وه نو بیله پوښتنې
او ګرویږنې جنراالن شول خو که به یي په وژنو ،چور او تاالن کې لوی الس
درلودي هغوی لویی پوځې رتبې تر السه کړي چې لږ شمیره یي ډګرجنرال ولې
لویه شمیره یې سترجنراالن شول .خو داسې کس هم پیدا شوچې اصلي حق یي تر
ستر جنرالی هم لوړ و ،دا چې ولې تاسو تر ماښه پوهیږي  ،نو د مارشالی رتبې ته
ورسید.
چا کیسه راته وکړه چې د جنرال دوستم اشپزهم جنرال و خ وڅپلۍ یي نه درلودي.
کله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل ،حیران پاته وه چې دا کومه لویه
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جنراله په افغانستان کې لنګه شوی ده .داسې یې یو محشر و چې د امریکایانو په
انډیواالنو کې ډګروال کم یافته وه .دوی اړ ول چې دا ټولو سترجنراالنو ته د دوی د
مقام مطابق چوکۍ پیدا کړي .لویه ستونزه خو دا وه چې دعادي دندو له پاره د یو
کس پیداکول مهال وه .په هرصورت په هیواد کې د امنیت د ټینګیدو له پاره
امریکایان او واکمن جنراالن الس په کار شول .دومره ګټورې هڅې د( ۲۰۰۱ـ
 )۲۰۰۵ز کلونو په مینځ کې وشولې چې آن کلیوال خلک یي وهڅول چې بیا توپک
ته الس کړي .بهرنیو او کورنیو جنراالنو د نوښتونو څخه الس نه اخیست.
کورنیو سترجنراالنو او مالتړو یي په اساسي نوښتونو پیل وکړي تر څو افغانستان
په نړۍ کې په یوښکلي هیواد بدل کړی .د دی چارې د ترسره کولو له پاره یي د
مرستو د میلیاردونو ډالرو په مټ دافغانستان د شهرت په خاطر ښکلي بنګلې
رانیولي .د مرستو څخه ونډه په لوړه پیمانه بهرنیانو ته هم ورکول کیږي .د جنرال
کیدو فابریکه یي په اساسي توګه ترمیم کړه او څه نوی ماشینان یي هم ورته وارد
کړل چې د سترجنراالنو د اوالدونو د جنرال کیدو پروسه په موډرنه توګه تر سره
شي.
د همدغې فابریکې مسول وویل چې کیدالی شی په همدغه شیبه کې د غریبوزامن هم
د برید جنرالی رتبه ترالسه کړی ،ځکه د فاریکې زاړه ماشینان کوالی شی یوازې
برید جنراالن تولید کړي .او د بلي خوا څخه بهرنیان د وتلو په حالت کې دی نو پر
غریبو هم الزمه ده چې د خپل هیواد څخه دفاع وکړي ،ځکه لوی جنراالن په نورو
دندو اخته دی او د بهرنیانو د وتلوسره الزمه ده چې دوی په بهرکې د بهرنیو
جنراالنو سره یو ځای د هیواد د امنیت په خاطر جګړه ایزه پالنونه جوړ کړي.
دا ښه موقع ده چې د غریبو اوالدونه هم د جنرالی مقام ته ورسیږی خو یوه خبره په
یاد ولری چې دغه نوی د جنرالی نوماندان لږ تر لږه  ۲۰۰۰ډالره د قلمانې له پاره
ولري.
ګرانو لوستونکو! که بل ځل داسې موقع پیدا شول چې د جنراالنو د تولید طوفان
شو ،تاسوته به ضرورخبردر کړو.
 ۲۰۱۲ / ۵ / ۹زکال
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د «مست خان» اومجبورنوکرپه اړوند طنزي لیکنه

کله چې د مي د میاشتي په دوهمه نیټه د امریکا سره د شپې په نیمایي کې موافقتنامه السلیک
کیدل ،پاملرنه مې یو څه ته واوښتل .په اخبارونو کې تر پلټلو وروسته مې څه الس ته راوړل.
کله چې د ښاغلي شاه محمودحصین لیکنې د«مست خان» او مجبور نوکر موافقتنامه تر
سرلیک الندې دواړې برخې مې ولوستلي نو په په دی اړوند مې د طنزپه لیکنه پیل وکړ چې
ستاسو پام ورته را ګرځوم:
د نړۍ په کچه کارګران د نړیوالې ورځی د خوښیو په مراسمو لګیاه ول خو د افغانستان د ارګ
مخې ته د ډار ،وارخطایي او منډو چاپیریال د خلکو پاملرنه اړول .هیڅوک نه پوهیده چې
خدای مه کړي بیا خو کوم ځان مرګي برید نه دی شوی او یا دا چې د امنیت اجنټانو خو به په
دی اړوند کوم معلومات ترالسه کړی نه وی .ډار دومره ډیرو چې د ولسمشرنژدی کسانوهم یو د
بل په غوږونوکې په پس پسک څه سره ویل خو دا چې معلومات یي نه درلود ،ناراضي
ښکاریدل .په هرډول چې ول دا ورځ په ډار او خواشینۍ سره تیره شوه .چا د اجرآت هم نه کاوه
چې د ولسمشر څخه وپوښتي چې څه پیښه ده ،ځکه دا خو د امنیتي کسانو دنده وه چې معلومات
یی وړاندي کړی وای .دا بله ورځ حاالت نورهم ګونګ وه .د سهارله مخې د کابل آسمان ساتنه
کیدل ،مځکې ته د چا فکر نه و .ناببره د مي د دویمې نیټې د ورځي په دوهمه نیمایي کې د
ولسمشرپرماڼۍ چاپه ووهل شول ،په قوي پوځي وسلو بار امریکایان په ارګ ننوتل ،هر لوري
ته روزل شوی سپي خوشي شول .د ارګ د ماڼۍ اړوند دفترونه اوهرڅه پر دا بل مخ واوښتل .د
ولمشرډیر نژدي مجلسي په درناوی ولسمشرته ورغي چې داڅه پیښه ده .دا نه چې ستاسو پر
کور د پنجوایي د ولسوالي په څیرچاپه راغلي ده که څنګه؟ نه غواړي چې پټ له دي ځایه څخه
ځان او کورنۍ وباسئ؟ ولسمشر په خپګان ولي بیا هم په لوړ او مغرور اواز وویل پریږده هر
څه چې پلټي څه زورم وورسره نه شته .زه خو په خپل هیواد کې بې واکه یم .دا خبره یي په
غوم غوم د ځانه سره وکړه.
د ماښام د لمانځه پر وخت هرڅه روښانه شول چې د هیبته ډک مست خان په ارګ کې را کوز
شو .د چورلکې باد دومره قوی و چې دوه ځله د کرزي ساتونکي د هغه قرقولي په منډه ونیول
او بیر ته یي ورته په سرکړل .په هرصورت مست خان راکوز شو او ټاکلي ځای ته والړ.
د همدغي ورځي په ورستیوکې د هیواد او نړۍ یوازنۍ مارشال قسیم فهیم اوخلیلي د ولسمشر د
دفترد ریس له خوا په بیړني تلیفون ارګ ته راوغوښتل شول .دواړه مرستیاالن ال تراوسه هم
خبر نه وه چې څه پیښه ده خو د ورځي د حاالتوڅخه څه اندیښمن ول او پوهیدلي ول چې مست
خان او یایی هم بل مهم کس ر اتلونکی دی .ښه جامې یې واغوستلي او د خپلوساتونکوسره د
ارګ پرلوري په زري موټرو کې په خوځښت راغلل .طبعي وه چې ټولې الرې بندې شوي.
عامه وګړي چې د موټرو او یا نورو وسایلوپه واسطه د کورونو په لوري روان وه نورهم په ډار
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کې شول چې د مرستیاالنو د ساتونکو هیاهوی یي ولید .مرستیاالنو د ارګ مخې ته راورسیدل
کله یي چې هڅه کول و ارګ ته ننوزي د افغاني سرتیرو د رسم تعظیم په بدل کې د یوغټ تور
امریکایی عسکر په واسطه ودرول شول او د موټر څخه د کښته کیدو امر وشو خو بیچاره
مرستیاالنو په ماته ګوډه انګلیسي ور وپوهول چې د ولسمشر مرستیاالن او آن زه مارشال هم یم
چې تاسوپه خپل ټول اردوکې ماغوندي مارشال چې لوی لوی ودانۍ په یوه انفجار ورانوالی
شم ،نه لري .خو ځواب یوازي دا وه .موږ ته امر شوی چې پرته د حامدکرزي ټوله باید په دقیق
ډول آن د ټول بدن تالښي یي باید وشي .خدای شته مارشال صاحب ورته وویل چې تاسود CIAد
لوړپوړو څخه پوښتنه وکړي هغه ماپه ټولو ځانګړتیاو پیژني  .کوالی شي د نښانۍ په توګه ورته
ووایاست چې په  ۲۰۰۱زکال د پنجشیر په دره کې مې د څو میلیونو ډالرو په بدل کې د ټول
هیواد قباله درکړل .د خدای له پاره دومره ناځواني مه کوي .نور قهرجن امریکایي سرتیري
ورته راغلل او امریي ورته وکړ چې یا تالښۍ ته ځان تیاره کړی او یا والړشی .تاسي تر سپانتا
او زلمي رسول نه څه برتري لری چې د تالښي څخه سرغړونه کوي؟ مارشال او خلیلي په لوړ
اواز وویل ښه ځو خو د ځانوسره یي په اهسته ډول وویل ،ښه همدا شیبه د روسیي او ایران
څارګرو ادارو ته شکایت کوو او په نژدي وخت کې به ګوروچې څومره ستونزې وینۍ .دا خو
ښه دی چې د هغوی سره مو اړیکې خرابې کړی نه دي .دا یي اهسته وویل خو امریکایي
سرتیرو ته یي په ادب وویل موږ بیرته ځو ځکه د خپلو ساتونکو په مخ کې مو ابرو له منځه ځي
که څه هم څه موږ خپل عزت پخوا الپلورلي و .نو بیرته والړه.
لیکوال ابراهیم نعیمي نیټه ۲۰۱۲ / ۶ / ۶ :زکال
د افغانستان د اوسنیو حالتو څیړنه په طنزي ژبه

د لیکنې له پاره دري خیالي کار پوهان ،ښاغلي ایمان دار د جمعیت اسالمي ګوند غړي ،ښاغلي
عدالت غوښتونکي سیاسي شنونکي او ښاغلي وفادار د مخالفینو استازي را بلل شوی دي .دوی
غواړي اوسنۍ سیاسي او پوځي حالت په افغانستان کې وڅیړي:
خبرلوڅي :تاسو ته ښه راغالست وایم ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله او د افغانستان د
حاالتو څخه هیوادوال خبروي.
د خبر لوڅي له خوا پوښتنې وړاندي کیږي او ګډوونکي د خپلو تجربو په رڼا کې مقنع دالیل
وړاندي کوي.
پوښتنه :تاسو ښاغلي عدالت غوښتونکي د افغانستان پر حاالتو عمومي رڼا واچوي.
ځواب :ټول هیوادوال خبر دي چې په اوسني وخت کې حالت څه خړپړ دي خو زه به یي د
تخار والیت د نجونو د ښونځیو د زده کوونکو د مسموم کولو دسلایر څخه پیل کوم .څوموده
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کیږي چې پرله پسی د تخار په والیت کې زده کوونکي نجوني مسموم کیږي چې شمیره یي
 ۷۰۰تنو ته رسیدلي ده او اوس بیا د سرپل په والیت کې دري ورځي پرله پسی تر ۵۰۰
زیاتې نجونې مسمومي شوی دي .خلک یي ډیر اندیښمن کړي دي ځکه تر اوس پوري یی
علت ،مجرمین او دګازونو نوعیت نه تثبتیږي .خلک په لویه کچه د واکمن جهادي ګوند
( جمعیت اسالمي) د مشرانو څخه ډیر ګیله من دی چې ولې د موادو په تجزیه باندي د کابل په
البراتورونو کې وخت تیروي ،باید سمدالسه یي وپیژنئ .همدوی د جهاد په لسو کلونو کې زده
کوونکي ،مامورین مسموم کول .دوی په څه ډول د کومو موادو څخه ګټه اخیستل؟
ایماندار! وروره ته د فیل په غوږ کې ویده یي .دهغه وخت څخه تر اوسه په نړۍ کې ډیر
بدلونونه راغلي دي .دا منم چې د جهاد په وخت کې ورته چارې تر سره کیدلي خو زموږ
پاملرنه په لوړه کچه د بمونو ایښودولو له پاره وه چې ودانۍ ،پلونه ،ښوونځي ورانې کړو.
وفادار :ایماندار صاحب! اصلي خبره وکړه .موږ اوتاسو په ګډه د پاکستا ن د څارګرې ادارې
په مرسته داسي کسان وروزل چې ستاسو ګوند ډیر متخصیصین درلودل.
ایماندار :دا منم ځکه امرصاحب خدای بخښلي هر څه ته پام وه .همیشه به یي ویل چې په هره
برخه کې باید متخصیصین ولرو .نو څو نفره یي د زده کړو له پاره پاکستان ته ولیږل .دا چې
زموږ په سیمه کې پلونه ډیر وه نو امرصاحب د پلونو الوزولو ته ډیر لیوال و .هغه څو نفره
چې د مسموم کولو دنده یي په غاړه وه ،مړه شوی دي.
خبرلوڅي :تر ټولو مهمه داده چې د دغې ستونزې د حل الره ولټوو ځکه په لږ وخت کې تر
 ۱۲۰۰ډیري نجونې مسمومې کړی دي.
ځواب :د حل یوازنۍ الر داده چې د اسالمي شریعت برابر ټوله ښځینه ښوونځي وتړل شي.
ایماندار :دا خو بیخې ښه د حل الر ده ځکه خدای بخښلي مال رباني هم د خپلې ځواني په وخت
کې د نجونو پر مخونو د تیزابو شیندل او ډزې ورباندي کول یي ،فتوا ورکړی وه.
وفادار :رښتیا یاد مې شول په هغو کلونو کې سیاف صاحب ،مولوی صاحب خالص او نورو
مولوی صاحبانو همدغه فتوا ورکړی وه .که نورو ته غوږ نه ږدو د اروښاد مال رباني صاحب
نصیحتونه خو باید عملي کړو.
عدالت غوښتونکي :تاسې هر څه چې پریکړه کوي خو زما نظر دادی چې دا پریکړي د اوسني
زمان د غوښتنو سره سر نه خوري .ښه ده چې د هیواد بچیان څه زده کړي تر څو زموږ ولس
د فقر او ګدایي څخه خالص شي .نور ستاسو او ستاسو د مشرانو کار دي.
خبر لوڅي :ښاغلی ایماندار صاحب! زما پوښتنه تاسو ته متوجه ده.
تاسو ویالی شي چې ولې په هیواد کې ناارامي ورځ تر بلی زیاتیږي .همدغه کسان چې تاسو
یي کله مخالفین ،کله طالبان ګڼي او چې په قهر یاست ،ټول پښتانه د دی چارو مسولین ګڼي .ایا
تاسو اوستاسو د ګوندونو مشران د ګلبدین څخه نیولي تر مال رباني او عبدالرب سیاف پوري د
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پاکستان د څارګرې ادارې په الرښوونه همدغه طالبان په پاکستاني مدرسو کې د روزنې له
پاره نه تشویقول؟ په هغه وخت کې چې ستاسو په امر به هر ښوونکي ووژل شو او یا
ښوونځي به ورانه شوه ،د جهاد بریالیتوب مو نه ګاڼه؟
لنډه پوښتنه داده چې اوسني حکومت ستاسو او ستاسو د بهرني مالتړو په خوښي جوړ شوی
دي نو ولې د وژنو ،ورانیو مخه نه نیسي او خپل یاران د دی کار څخه نه منع کوی په ناحقه
یو بل ملیت او یا پښتانه د دی کار مسول ګڼي؟
ځواب :ډیره ښه پوښتنه ده .ستاسو ټولې خبري رښتیا دي .خو په روان حالت کې موږ د خپل
هیواد ګټې په نظر کې نیسو چې زه یي په لنډه توګه هیوادوالو ته بیانوم:
زموږ مشران د عزت خاوندان دي ،د امریکا په برکت زموږ مشرانو مقامونه تر السه کړل او
د خپل قومونو او والیتونو د خلکو د هوسایي او سوکالي له پاره کار کوو .د دغه کار یوه بیلګه
دا ده :د نړۍ ډیرې څارګرې ادارې په افغانستان کې کار کوي ،زموږ مشران په پوره مهارت
د ټولو سره د اړیکو انډول ساتي .روسان خو هلته پریږده چې ډیر غوریږي خو د دغو مشران
د پخوانیو اړیکو په وجه ارام دي حتي د ناټو د قواو سره زموږ دمشرانو په خاطر مرسته
کوی .که دا بالوی پر افغانستان را ایله شي ،ټول به ژوندي وخوري .خو طالبان لکه د روسانو
په وخت کې چې موږ وو ،دوی یوازې د جهاد په نامه پسي ګرځي .خو بیا هم دا دی د دوی
استازی ناست دی ،موږ ناځواني نه ورسره کوو .کله کله د دوی د بریدونو له پاره مهمو
ځایونو ته الر خالصوو.
وفادار :دا خبره خو رښتیا ده ،په ډیرو مهمو ځایونو کې د ځان مرګو بریدونو امکان نه وه که
زموږ د جهاد یاران مرسته راسره ونه کړي.
خبر لوڅي  :که تاسو په ګډه راته ووایاست چې په څه ډول د اوسنیو ستونزو د حل الر پیدا
کړو؟
وفادار :زموږ د موخو تر منځ کوم تو پیر نه وه .په ګډه مو یو داسې دولت جوړاوه چې د
کفارو کارونه منع وي خو زموږ د جهاد یارانو ناځواني وکړه ،د اسالم د مقدس دین څخه یي
سرغړونه وکړه او اوس یي ډالرونه یوازې د ځانونو له پاره ټول کړل .دغه پیسې دې د اسالم
دبریالیتوب له پاره ولګوي او د تیرو کارونو څخه دې توبه وباسي .په ګډه به یو ښه اسالمي
حکومت جوړ کړو چې د ښوونځي او نورو ناروا کارونه اجازه چاته نه وي .پای
لیکوال ابراهیم نعیمي نیټه ۲۰۱۲ / ۸ / ۲۶ :زکال
د نعیمي ویبپاڼې خبرلوڅي او د ولسي جرګې د مشر مرکه
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طنز
خبر لوڅي :ښاغلي ریس! ډیر وخت کیږي چې د ولسي جرګې غونډې د نصاب د کمښت په
خاطر مهمې پریکړې نه شي کوالی .که مهرباني وکړي چې علت یي راته بیان کړي؟
د ولسي جرګې مشر :دا خبره پر ځای ده .د ملت د استازو غیابت مختلف عوامل لري .د کال
په څلورو موسمونو کې د استازو غیابت توپیر لري.
 ۱ـ د تریاکو د حاصالتو د ټولولو په وخت کې زموږ زیات وکیالن غیرحاضر وي ځکه د
تریاکو د کښت په ټولولو او ځای پر ځای کولو لګیاه وي .د دوی شتون په خپلو کلیو کې د
ولسي جرګې تر تاالر ډیر ارزښت لري.
 – ۲په هغو وختونو کې چې په ټاکلي والیتونو کې د نوی پروژو قراردادونه د کورنیو او
بهرنیو ادارو لخوا کیږي د ملت د استازو شتون په خپل والیت او ولسوالي کې اړینه چاره ده،
ځکه په قراردادونو کې د الس وهنې احتمال شته او کیدای شي چې قراردادونه بي نوم او نښانه
کسانو ته ورکړل شي .یاني داسي کسان قرارداد په الس راوړي چې نه د کوم وزیر ،والي او د
ملي شورا د غړو سره اړیکې او خپلوي ولري .که دا وشي نو دا کسان د قرارداد د اخیستلو په
د ود نه پوهیږي په دی مانا چې د سهمیو د ویش څخه خبرتیا نه لري چې وروسته نوموړو
موسسو او هم لوړپوړو چارواکو ته ستونزې رامنځته کوي.
 ۳ـ د ملت استازې په مرکز او والیتونو کې د ښارګوټو دمځکو ورکولو په وخت کې ډیر غایب
وي ځکه د ښارګوټو له پاره د مځکو ویش د راتلونکې له پاره ډیر ارزښت لري .ډیره مهمه ده
چې وکیل صاحبان او کورنۍ یي په ښارګوټو کې لویه ونډه ولري چې له یوی خوا د بې قومه
کسانو د مشارکت مخه ونیسي او د بلي خوا د ملت داستازو او کورنیو ابرو او عزت په
راتلونکي کې خوندي وي .داسې نه لکه د خلقیانو جنراالنو چې تر سقوط وروسته یو غیران او
سرپناه نه درلوده او په پاکستان کې مزدوري کولي.
 ۴ـ د هغه قوانینو د تصویب په وخت کې چې په لنډه موده کې حاصل نه لری د ملت استازې
ارږمي کاږی نو ځکه غونډو ته د حاضریدولو سره ډیره عالقه نه لري .په دغه فارغ وخت کې
د پالرداره موکلینو او یا هم د خپلو خپلوانو د اړوندو کارونو په خالصولو بوخت وي .اړوندو
وزارتونو ته ځي ا و کارونه خالصوی .زموږ وکیالن صاحبان پر ملت زړه سواندي دی نو
ځکه خپل کاري وخت پر دغو کارو نه لګوي.
خبرلوڅي :مخکې له دی نه چې د ملت د استازو د غیابت په اړوند نورې پوښتنې وکړم غواړم
چې تاسو مهرباني وکړي راته ووایاست چې په کومو وختونو کې د ملت استازې غونډو ته
راځي یانې د غیابت کچه ډیره کښته وي؟
عبدالروف ابراهیمي :هغه وخت چې وزیران د وکیالنو سهمیه پر خپل وخت نه ورکوي او یا د
پیداکړو پیسو د ویشولو څخه سرغړونه وکړي نو نوموړي وزیران استیضاح کیږي او وکیالن
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هم په ځانګړی شوق اوعالقه په غونډو کې ګډون کوي.
ـ د ولسي جرګې د مشرتابه هیت د ټاکلو په وخت کې هم د وکیالنو حضور په لوړه کچه تر
سترګو کیږي.
ـ د حکومت نوي وزیرانو ته د باور د وټونو د ورکولو په وخت کې هم د ملي شورا استازي په
لویه پیمانه حاضر وي.
ـ د معاشونو ورکولو په ورځ ټول وکیل صاحبان حضور لري.
خبرلوڅي :تاسو ښاغلي به راته وویاست چې د وکیالنو د غیابت وجه په ویل شوو وختونو کې
څه وي؟
عبدالروف ابراهیمي :ولې نه .زه به په ټولیز ډول دغه ستونزه بیان کړم:
ـ د ملت استازو په ډیرو لوړو لګښتونو پارلمان ته الر پیداکړي ده او دبلي خوا د بااعتباره
موکلینو په تړاو هم مسولیت لري .د بیا ټاکلو له پاره اړ دي چې څه ناڅه نفوذ په خپل کلي او
کور کې ولري .د ویل شوو غوښتنو د پوره کولو له پاره الندې اجرأتو ته اړتیا شته:
الف :د تریاکو د حاصالتو د ټولولو په وخت کې د وکیالنو شتون په خپله سیمه کې ډیر اړین
بریښي .دا ځکه چې دښمن یو نه دي ،کیدای شي بهرني پوځیان د تریاکو پر خرمن چاپه ووهي
او د دولت پولیس هم سپین سترګې دي ځکه والي ،ولسوال ،قوماندان او نور هم خپل ونډه
غواړي .متل دی وایي چې «:دبابا ږیره دومره ول چې په تعویذو کې خالصه شوه» چاته حق
ورکړل شي .دا چې وکیل صاحب په کلي کې وي نو د هري بال دوا ده .د وکیالنو دارایي لکه
د بیت المال دارایي داسې حیثیت لري ځکه دوي د ملت استازي دي.
ب :خبرلوڅ صاحب! که رښتیا درته ووایم ځنې ښارګوټې هر کس او ناکس ته ورکړل شوي
دي .جهاد چا وکړ او مزې یي څوک اخلي .که دي څو ورځي مخکي ارویدلي وي ،د ښوونکو
له پاره هم ښارګوټي جوړیږي ،د هندوانو له پاره هم د مړو سوځلو ځای او ښار ګوټۍ
جوړیږي .خدای دی خیر پیښوي .د جهاد مشران او د ملت استازي د هیریدو په حال کې دي.
نو ښه ده چې د ښارګوټو د جووړولو په وخت کې وکیل صاحبان حاضر وي .د ولسي جرګې
غونډې به د هیواد له پاره څه وکړي؟
ث :زموږ وکیالن صاحبان دومره منصف دي چې خپل شخصي کارونه د قوانینو د تصویب په
وخت کې د اړوندو ادارو څخه خالصوي .د وکیل صاحبانو ډیري د قوا نینو په مفهوم نه
پوهیږي نو ښه دي چې وخت ضایع نه شی او خپل شخصي کارونه د اړوندو وزیرانو اوادارو
سره خالص کړي.
ج ـ تیره ورځ ( ) ۲۰۱۲ / ۸ / ۲۵په تاالر کې ډیر لږ وکیالن ښکاریدل او د ولسي جرګې د
اداري هیت یو غړي د مرستیاالنو په شمول کې حاضر نه وه .زه اړ شولولم چې د منشي کار
خپله وکړم .که څه دو ،درو وکیالنو نیوکه وکړل چې دا زموږ پرستیج ته ضرر لري چې د
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ولسي جرګې مشر د لیکونکي دنده اجرأ کوي.
زما په آند نیوکه بیځایه ده ځکه په اجندا کې دومره مهمه موضوع نه ول .یوازي باید د یو لیک
پر لیکلو خبري شوی واي چې د پاکستان د بریدونو په اړوند د ملل متحد ادارې ته شکایت
شوی واي .دا خو دومره لویه کیسه نه ده ،ځکه موږ بهرنیانو چې په مشري کې امریکایان دي،
دغو مقامونو ته راوستي یو ،زموږ خوندي کول د طالب ،القاعده او پاکستان څخه د دوی په
اوږو دي .ډیر ښه متل دي چې وایي« :فیالن چې ساتي ،دروازې به لوړي جوړوي».
امریکایانو چې موږ د جهاد مشرانو د طالبانو څخه ژوندي خالص کړو ،موږ هم په بدل کې د
خپل هیواد دسر اومال واک ورکړ ،اوس خو نو مجبور دي چې موږ وساتي .نو ځکه دا
پریکړي د وکیل صاحبانو له پاره ارزښت نه لري .ښه دي چې نور ګټور کارونه وکړي د دي
پر ځای چې ټول ورځ په غونډه کې ناست وي.
خبرلوڅي :که مهرباني وکړی راته ووایاست چې د وکیل صاحبانو لویه شمیره د څه شی سره
ډیره عالقه لري؟
عبدالروف ابراهیمي :ښکاره خبره ده چې د اقتصاد او داریي سره ډیره عالقه لري .د یو هیواد
پرمختګ هله شونۍ دي چې پیاوړي سرمایداران ولري تر څو د فابریکو او موسسو په
جوړولو کې سرمایه ګذاري وکړي.
تاسو وینئ چې امریکایان ولې پرمختللي دي ځکه چې قوي او لوي سرمایداران لري .که د
مرستو پیسي د بې وزلو السته ورشي هغه به په سالم ډول ونه لګول شي.
ـ زموږ وکیالن صا حبان د ولسونو د منځ څخه راپورته شوی دي او د ولسونو سره ډیرې
اړیکې لري .د هر وکیل صاحب د یوې شپي لګښت په زرګونو افغاني کیږي.
ته فکر کوي چې دغه وچ معاش چې د میاشتي یولک افغاني دی ،دغه لګښتونه پوره کوي؟
خبرلوڅي په مننه مرکه پای ته ورسوله.
 ۲۰۱۲ / ۸ / ۷زکال
د زورواکانو په ښار کې ولسمشر هم په امن کې نه دي

طنز
د افغانستان ملي شورا هم تاړاکونه تیر کړل ،د بوټونو وارونه ،د ویښتانو شکول ،الس اچونه،
د ولسي جرګې د ادارې هیت نه ټاکنه هغه ناخوالي وي چې د ولس استازې د پیل څخه ورسره
الس او ګریوان وه .وایي چې بهرني شیطانان یي په وجود ننوتلي وه .د اولنو(پخوانیو سپین
ږیرو) خبره ده چې شیطان د پرهیزګارانو سره ډیر سروکار لري .د شیطان ملګرتیا د ولس د
ډیرو استازو سره د دوي د پاکۍ او پرهیزګاری ښکاره ثبوت دي .د ولسمشر لخوا یي د
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ورپیژندل شوو یو شمیر وزیرانو ته د اعتماد وټونه ور نه کړل خو هغوي د سرپرستو وزیرانو
په توګه دندو ته دوام ورکړي .استازو خپله خبره ټینګه کړی وه خو تر یو کال وروسته یي ټول
رد شوي وزیران ومنل ځکه دوی ته ثابته شول چې وزیران ګټلي پیسي یوازي نه لګوي،
دومره بې انصافه نه دي .د وزیرانو څخه یي د دوی د صداقت د اثبات له پاره ( ۱۰ـ  )۲۰سلنه
وغوښتل چې هغوي بیله ځنډه د ملت د استازو غوښتنه ومنله نو وکیالنو هم ولسمشر ته د دوي
د منلو اطمینان ورکړي او پر خپل وعده یی وفا وکړه.
بدبختي داده چې شیطان زموږ د وکیالنو څخه الس نه اخلي .تیره ورځ د استیضاح په غونډه
کې بیا د ښځینه وکیالنو تر منځ د ویښتانو شکول او د بوټو وارونه وشول .خو ایا استازو هغه
قانون چې خپله یي منظورکړی دي ،هیر وه؟ ( د ښځو پر ضد تاو تریخوالي منع دي) .نه،
ستونزه بله ده .خو اوس ټولو استازو ګوته په غاښ نیولي ده چې د ښځینه وکیالنو تر منځ
شخړه به د کوم قانون له مخي څیړي ځکه په قانون کې د نارینوو له خوا تاوتریخوالی منع
شوی و .خو بیا هم د ولسي جرګې پر مشر ابراهیمي صاحب دی افرین وي چې د استازو د
آبرو او عزت د ساتلو په خاطر یي خبر لوڅي د تاالر څخه ویستل .دا هغه ټوکه ده چې په یو
چا ډیرې ناوړه چارې وشوی وروسته یي وویل(خوب شد که آبرو من نه ریخت).
په همدغ ه غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ماشیني ستر جنرال بسم هللا محمدي او د دفاع وزیر
ستر جنرال عبدالرحیم وردګ (د مجاهدینو دجشن د مراسمو تښتیدونکي) چې په ډارن شهرت
لري ،سلب اعتماد شول .دا ځل د ولسمشر ژوند ته جدي ګواښ متوجه شو .مارشال فهیم ډیر په
غوصه دي .د رسنیو به قول مارشال دومره په غوصه دی چې وایي په یوه ورځ به کابل پر دا
بل مخ راوړم( د  ۹۲کلنو مستي یي وتوریدل) او داسي نر نشته چې د کورنیو چارو وزیر
ګوښه کړي .د بل لوري یونس قانوني هم ډیر غوریدلی دی .ولسمشر بیچاره هم د ډاره دواړه
وزیران چې په بي کفایتي او خیانت تورن دي ،دوباره د سرپرستو وزیرانو دنده ورکړه ځکه
ولسمشر نور مصلحت نه کوي .د غلو اوداړه مارانو حکومت دي د ولسمشر څخه ګیله په کار
نه ده .تر دي پوري مې د مال نصرالدین کیسه را یاده شوه چې ستاسو پاملرنه ورته راړوم:
وایی یو ورځ مال نصرالدین ولسمشری ته ځان کاندید کړ،او ټول ولس ته یي ډاډ ورکړچی که
زه ولسمشر شوم په ملک کی سوله راولم او غال د مینځه وړم .نو ولس چی د توپکمارو او غلو
نه په تنګ راغلی وو ،رایی ورکړه او مال صاحب ولسمشر شو.
کله چی مال صاحب خپل کابینه اعالن کړه د هیواد ټول پیژندل شوی غله یي تر نظر الندي
ونیول .هر قوم چی ډیر غله درلوده  ،ډیر واک او وزارتونه یي نصیب شول...
نو ولس چی دا حالت ولید ،نا هیلی شول او دخپل کار نه پښیمانه سول بعضو ویل دا خو تر بد
نه بدتره شوه ،پخوا که یو معمولی غل و ،اوس د هیواد ټول تجارت او واک دغلو په الس کې
دی .نو ولس پریکړه وکړه چی په ګډه د نږدی نه د مال صاحب نه وپوښتی چی ولی؟
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مال صاحب چې دولس دا نا امیدی ولیدل د ماشومانو په شان په ژړا اوپه سلګی وهلو یي پیل
وکړ !
نو د ولس دمشرانو زړونه ور باندی وسوځیده ،ټول وارخطا شول ...ټول غلی شول !
یو سپین ږیری په ډیره نرمه لهجه وویل:
ولسمشر صاحب ! مونږ کوم داسی ګناه وکړه چی ستاسو د ژړا سبب شوه؟؟:
تاسی ولی زما په چلونو نه پوهیږی؟
ماملی مشارکت په نظر کې نیولی دي د ټول هیواد پیاوړی غله مې په یو دسترخوان په ارګ
کې ترخپل شخصی نظر الندی راټول کړی دي .د دي له پاره چې د دوی داړې مې د ولس د
وینو خوړولو څخه بچ کړي وي ،ټولې نړۍ ته می د ګدایی لمن غوړولی ده اوپه ملیاردو ډالړ
می راټول کړی ،نود دوې جیبونه به ډګ او سترګې مړی شي تر څو ستاسو دکورونو دغالوو
څخه الس واخلی او تاسی ارامه ژوند وکړی .پایله ښه راته ښکاري .وګورئ دا ښار ته ! هر
وزیر اووالی څومره ښکلې ماڼۍ او بلډنګونه جوړکړی چی زموږ او ستاسوهیواد د همدی غلو
دماهرانه غالوو له برکته ښایسته شوی دي.
بیا هم تاسو خوشحاله نه یاست او نه هم دا غله ! تاسو زما د دومره خدمت په بدل کې ناشکري
کوي.
اوس نو تاسی راته وویاست ما څه ګناه کړی او ولی تاسی زما په قدر نه پوهیږی ؟ که ونه
ژاړم نو به څه وکړم؟ پای
په ولسمشر بیچاره عیني دغه کانه شوی ده چې د فساد ورکولو له پاره یي لیڅي راونغښتلي،
مارشال او جوړشوي جنراالن ورته دومره په غوصه دی چې د  ۹۲کلونو ورځي ور یادي
کړي دي نو تاسو ووایاست چې ولسمشر حامد کرزي به بیله ژړا څه وکړي؟
متل دی چې وایي :د خوار دا یا ښرا ده ،یا ژړا ده.

 ۲۰۱۲ / ۸ / ۱۳زکال
د مدالونو ویش
طنز

د مدالونو د ویش قانون څه د پاسه په ( )۳۵کلنه جګړه کې د بدلون غوښتونکي و .دا چې د
ټولنې په جوړښت کې ښکاره بدلونونه راغلي دي نو د هیواد د آمن اوسوکالۍ په خاطر د
مدالونو د ویش په قانون کې هم وخت ناوخت ګټور بدلونونه تر سره شوی دي.
د مدالونو د قانون د ویش نوی بڼه:
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د بهرنیو هیوادونو مشرانواو پوځیانوته:
لومړي ماده :د افغانستان جمهوري حکومت هغه بهرنیو اتباعو ته د افتخار لوړ مدالونه ورکوي
چې خپل وفادار جاسوسان د دوي په ژوند کې ونازوي.
دوهمه ماده :هغه بهرني هیوادونه چې د هیواد سرکښو ولسونو ته د نشنلیزم په بدل کې د
انټرناسوسیونالیستي روحیي په تقویه کولو کې خدمت کوي.
دریمه ماده :د هغه بهرنیو هیوادونو مشرانو ته چې زموږ د هیواد د واکدارانو د واک په
ټینګولو کې بې غرضه مرستې وکړي .سرکښه او یاغي افغانان وځپي.
څلورمه ماده :د هغه بهرنیو هیوادونو مشرانو ته باید زموږ ویاړلي مدالونه ورکړل شي چې د
خپلو سرتیرو ژوند ته یي زموږ د هیواد د اسقالل د له منځه وړولو لپاره ګواښ متوجه کړي
وي.
پنځمه ماده :د ن ړۍ هغه مشران باید په ځانګړي مدال ونازول شي چې د خپل د هیواد د ولسونو
د مخالفت سره سره بیا هم زموږ د هیواد د نیولو له پاره یي پوځونه رالیږلي وي.
د هیواد په دننه کې:
شپږمه ماده :د واکمن نظام له پاره د خپل کور ،کلي او قبیلي چغلي په پوره ایمانداري وکړي.
د مجاه دینو دواک په زمانه کې په قانون کې نور ځیني مواد تعدیل اوڅو مادي اضافه شولي:
دوهمه ماده داسي تعدیل شول:
هغه بهرني مشرانو ته باید مدالونه ورکړل شي چې د نړۍ د بنسټپالو تر منځ یي یووالي ټینګ
کړي وي.
اوومه ماده :هغه افغاني قوماندانان باید ونازول شي چې د حکومت د بودجي د زیاتوالي له پاره
په تیر نظام کې د میشتو افغانانو منقوله او غیري منقوله دارایي چور او تاالن کړي وي.
اتمه ماده :ټوله هغه جهادي قوماندانان او مشران وستایل شي چې د کمونیستي رژیم پاته شوي
عامه شتمني په لنډه موده کې چور او تاالن کړي تر څو د جهاد دپرهیزګارو مشرانو ته د امن
او استراحت ځایونه رانیولي شي .مهم داده چې دغه مرداره شتمني د راتلونکي حکومت نور
عایدات چټل نه کړي.
نهمه ماده :هغه قوماندانان ډیر ونازول شي چې د ښځو په ازادي کې بیړنۍ برخه اخیستي او په
هیواد کې پر ښځو د تیري او تجاوز دود او رواج ته عادي بڼه ورکړي وي.
د اوسني حکومت په دوران کې هم د شرایطو د بدلون په وجه په قانون کې څه بدلونونه راغلل:
لسمه ماده :د هیواد نامتو بچه بازانو ته لوړترینه مدالونه ورکړل شي.
یوولسمه ماده :هغه مشران چې د هیواد په دفاعي چارو کې خدمت کوي د ناڅاپې پیښو په
جریان کې په تیښته او منډه کې مخکښ وي.
دولسمه ماده :هغه مشرانو چې په عمل کې ثابته کړي چې د ځان څخه دفاع ،د هیواد څخه دفاع
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ګڼي .نو د پیښې د ډګر څخه په بیړه او منډه وتل د ژوندي پاته کیدو اسانترینه الره بولې چې
دا ډول نوښت باید په مدالونو وستایل شي.
د بهرنیو مشرانو په اړوند:
دیارلسمه ماده :د هغو بهرنیو دوستو هیوادونو مشرانو او پوځیانو ته مدالونه ورکړل شي چې
په افغانستان کې د موډرنو وسلو د استعمال نوښت په الس کې اخیستي وي ځکه چې مخالفین
داسې و ځپل شي چې وروستني نسلونه یي هم دا ډول معیوب وي چې د سرپورته کولو توان
ونه لري.
څلو رلسمه ماده :د بهرنیو پوځیانو هغه مشرانو ته مدالونه ورکړل شي چې د شپي په تالښیو کې
بشپړ مهارت ولري چې د مخالفینو کورنۍ ،ماشومان او ښځې یي په یوه ځل له منځه یوسي.
پنځلسمه ماده :د ولسمشر د ابرو اوعزت ساتلو له پاره هغه ته اجازه ورکړي چې د شپي
عملیات وغندي خو بهرني پوځیان د شپي د عملیاتو مسولیت پر خپلو اوږو واخلي.
شپاړلسمه ماده :د اړتیا په صورت کې ولسمشر ته واک ورکول کیږي چې پرته د ولسي
جرګې د منظوري څخه په قانون کې اړین تعدیالت راولي.
اوولسمه ماده :قانون د ولسمشر او یا د هغه د لومړي مرستیال تر توشیح وروسته منظور دی،
پرته له دي نه چې په رسمي جریده کې خپور شي.
غواړم چې د لوستونکو د خبرتیا له پاره د قانون د عادالنه تطبیق څو بیلګې په تیرو دري
لسیزو کې وړاندي کړم:
 ۱ـ د ببرک کارمل د واکمنۍ په دوره کې د شوروي اتحاد په ( )۲۶کنګره کې د شوروی اتحاد
لوی واکمن او د ببرک کارمل نژدي دوست او بادار ته د کنګري په جریان کې د افغانستان لوړ
ترینه مدال د ببرک کارمل له خوا د افغانستان د خلکو په استازیتوب د هغه پر شوړیدلي او
زړه سینه وځړول شو.
 ۲ـ د مجاهدینو لومړي ولسمشر حضرت صبغت هللا مجددي په خپل دوې میاشتنې حکومت کې
جنرال عبدالرشی د دوستم ( د نړۍ د قاتالنو اوداړه مارو غلو مشر) ته د خالد ابن ولید لقب
ورکړ او د ډګر جنرالي په رتبه یي مفتخر کړ.
 ۳ـ مال رباني د خپل ولسمشري په دوران کې د ابو حنیفه د مدرسي د لسم ټولګي ډیر فارغان
د ډګر جنرالي ،ستر جنرالي او آن د مارشالي په پوځي رتبو مفتخر کړل .چې له نیکمرغه
اوس د ډګر جنراالنو کمبود نشته او آن مارشال هم لرو.
 ۴ـ ولسمشر کرزي د امریکا لوی جنرال ته د هغه د بیشمیره خدمتونو په بدل کې مدال ورکړ.
 ۵ـ ولسمشر حامد کرزي د کورنیو چارو وزیر او دجهاد د وخت مشهور بچه باز بسم هللا
محمدي او د دفاع پخواني وزیر عبدالرحیم وردګ چې د ځان د دفاع له پاره د تیښتي وتلي
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نوښتګر دی ،مدالونه ورکړل.
 ۲۰۱۲ / ۵ / ۴زکال
د پاکستان دمشرانوپه اړوند طنزي لیکنه

رضاګیالني  :ښاغلي زرداري صیب! ستره محکمه په قهرده اوستاسوپه باب تیرې ،بیرې
خبري کوي اوغواړي چې څه پلمه درته جوړه کړي.
زرداري  :مارحمن ملک بی عقل ته ویلي وه چې دهغوی حق هم ورکړي.
رحمن ملک  :صاحبانو! ما خو د هرې معاملې ونډه ورکړی ده ،یوازې مې د هغه خانزاده
مړي د ونډې پیسي مې تراوسه نه دی ورکړي.
زرداري اوګیالني  :په چیغو یی وویل  :هوهلکه رحمانیه ! دومره بی ععقلي هم څوک کوی
چې تا کړی ده؟
رحمن ملک  :صاحبانو! امریکي خو تراوسه والکه یو ډالرهم د وعده شوو پیسو څخه راکړي
وي او د هغه خدای وهلي بن الدن په جیب کې خو یوه روپي نغده نه وه .مشرقاضیان خو
دومره صبر بای دولری چې د امریکا څخه روپي را ورسیږی ،برخه به یي ورکړو .موږ خو
څه غله نه یو.
ګیالني  :زه خو د محکمې وږو ،تږو قاضیانوته والکه یوه روپي ورکړم.
زرداري  :ولې ګیالني صیب دومره په غوصه یي ؟ زه ستا په غوصه پوهیږم ځکه ایبټ باد
خو زموږترولکي الندی عالقه نه ده.
ګیالني  :په رښتیاني هغه دی د پوځ او د کیاني څخه ګیله کوي .که موږڅه د خپل ولکي
ترسیمې د باندي وګټو ،نو د قاضیانوحق راسره نه شته.
زرداري  :د پوځ مشراو کیاني ولې په غوصه دي ،حق خو ورته رسیدلی دي.
ګیالني :د کیاني سره مې د قذافي په برخه کې خبري کړی وی .که بریالي شی اوهغه دلته
راولي نو د ټول ملک د مشرانو چاره به وشي .په دی معامله کې خو امریکایان ډیري پیسي
راکوي .اوس کیاني او د پوځ مشر په غوصه دی چې ولې زرداري صیب په دي معامله کې
مرسته ونه کړه.
زرداري  :یوسر ،هزار سودا .زه خو د کرزي سره په معامله اخته یم ،په افغانستان کې هم
غوړه ګوله شته ،نو پوځیان خو باید لږو پوهیږي.
رحمن ملک  :صاحبانو خبره خو دغه ده چې پوځ او  ISIپه غوصه شوی دي.
زرداري  :هلکه رحمنیه ! دا څه خبره کوی ،غوصه په څه کې ده ؟ ایا د کرزی سره پوځ او
 ISIتر ماښه چالبازي کوالی شي ؟
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ګیالني  :زرداري صیبه ! د رحمن ملک مقصد دا دی چې افغانستان د جهاد د وخته څخه د
پوځ او  ISIپه واک کې ول اوعواید یي هم د دوی له خوا نورو مشرانو ته ویشل کیدل.
زرداري  :اوس پوه شوم  .هغه بینظیري خوزه په دی پوه کړی نه وم .ښه دي چې اوس په
وپوهیدم ،نور به پام ورته نیسم .پای
 ۲۰۱۲ / ۱۰ / ۲۴زکال
طنز ،د ثوابونو د ګټلو ښه وخت دي

زموږ د هیواد زړه سواندي مشران په ځانګړي ډول د ملي شورا غړي ډیر ځیرک او هوښیار
دي ځکه نه غواړي چې د نن کار سبا ته وځنډوي .یاني د یو تیر شوی کال ګناهونه باید پاک
کړي .د فغانستان لڅ لپړ وږي ،دربدره او بې کوره خلک خو د دومره لویو غټو ګناهونو توان
نه لري چې د مکي معظمي دروند سفر په غاړه واخلي .ډیر داسې کسان شته چې باید د حج
سفر وکړي خو د پیسو د مصرفولو لوي زړه نه لري نو ځکه د بغض او کینې په خاطر پر
هغو مشرانو چې د مکي معظمې سفر یي په مخه اخیستي دي ،نیوکې کوي.
باید سوچ وکړو چې د عبادت وخت که به کله وي .په دغه یوولس کاله خو الحمدهللا د نړۍ
پوځونه په ځانګړي ډول د لویي امریکي سرتیري او مجرب جنراالن زموږ د هیواد ساتنه
کوي ،نو تر دي به کوم فارغ او بي خطرې وخت وي چې زموږ مشران خپل ګناهونه پاک
کړي .د خپل آبرو او عزت د ساتلو په خاطر یو څه سرمایه ټوله کړي ،د دي له پاره چې
نړیوال پوه شي چې زموږ مشران هم تر چا پاته نه دي ،نو اړینه ده چې لږتر لږه خو دري
میرمني ولري که د څلورو میرمنو امکان نه وي.
ځیني نیونکي وایي چې د ملي شورا نصاب نه پوره کیږي ،عجیبه دا ده چې نصاب د څه له
پاره؟
که د پاکستان د راکټونو د موضوع په اړوند اندیښنه وي خو دومره خبره نه ده ځکه دا نن او
یوې ورځي کیسه نه ده .دا کیسه اوږده ده خدای به یي خیر کړي .هلته به دوعا وکړو چې د
پاکستان د پوځیانو پر زړه خدای (ج) د رحم اوبه تیري کړي .ولې مهمه خبره داده چې زموږ
تر شاه د امریکي پوځ والړ دي ،ستونزه حلوي .موږ څه موده مخکي د امنیتي وزیرانو د
ګوښ ه کیدو په اړوند غټه تیروتنه وکړه خو کرزي صاحب ته دي خدای خیر ورکړي چې د
کورنیو چارو وزیر یي بیرته د باور د رایو له پاره راوپیژاند .موږ هم د ګناه د جبران په خاطر
ترفیع ورکړه او د دفاع وزیر مو وټاکي .افسوس چې وردک صاحب د سیاسي ډګر څخه ځان
ګوښه کړی وه که نه هغه ګناه به مو هم جبران کړی وای.
امریکایان مو تر څنګ والړ دي او د دفاع پوه او زیارکښ وزیر لرو نو اندیښې ته ځای نه پاته
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کیږي .ولې موږ د احتیاط په خاطر ځیني وکیل صاحبان پریښودل چې غوري (غړومبي)
وکړي تر څو ملت او ولسونه آرام اوسئ.
که رښتیا سره ووایو ،د ولسمشر ،وزیرانو او زموږ په وس کې څه نه شته ،د امریکایانو یي
کور آباد چې د مقامونو څښتنان یي کړو .د امریکایانو د کانګرس نصاب مهم دي چې زموږ په
هکله ژور فکر وکړي ،موږ یي د نصاب په کیسه کې نه یو.
پخوا خلکو رښتیا ویلي ول چې« :کفار زموږ مزدوران دي ،هر څه دوی راته جوړوي ،موږ
یو پښه پر دا بله را اړولي ده»
ځیني کسان د ډیورنډ دکرښې په اړوند اندیښنه لري خو دا اندیښنې بیځایه دي ،ځکه د مشر
ورور پریکړه د کاڼي کرښه ده .که امریکا او انګریز چې دواړو زموږ په هیواد کې خپلي
وینې توی کړي ،پریکړه وکړي چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژنئ نو موږ خو پخوا هم د
پاکستان سره لوظ کړی وه ،سرکښي به د مشرانو سره بغاوت وي.
د خدای فضل وشو چې موږ حج ته تللی یوو ځکه د ډیورنډ د کرښې موضوع ډیره ګرمه ده،
که موږ ټول دلته واي د ولسونو سره یي په غاړه کې اچولو ځکه موږ باید یو عمل کړي واي.
زموږ عمل داسې مانا درلوده لکه « یوي خواته پاڼ ،بلي خواته پړانګ».
اوس خدای فضل وکړی چې زموږ ملګري استازي نارې سوري وهي خو نصاب پوره نه دی،
که نه خدای مکړه چې خپل دوستان ،امریکایان او انګریزان به راڅخه خفه شوي واي.
 ۲۰۱۲ / ۵ / ۲۵زکال
موږ هم نا شکره او هر غرضه یو

طنز
دا سرلیک مې ځکه وټاکي چې په دي ورځوکې له یوې خوا بهرنیانو زموږ پر ولسمشر او
نورو مشرانو د ادارې فساد د له منځه وړلو له پاره زوراچولی دی او د بلی خوا زموږ
لیکواالنو او ټولنیزو رسنیو هم د ادراې فساد شتون په لوړه کچه مرکزي موضوع ټاکلي ده .که
دا موضوع د عیني واقعیتو له مخې په ژوره توګه وڅیړل شي نوبه څرګنده شي چې موږ
افغانان ناشکره او هرغرضه یو.
غواړم د ادارې فساد ځینې پیښې راوسپړم:
ـ د بیلګې په توګه ښاغلی عبدهللا عبدهللا په امریکا کې د افغانانو په یوه غونډه کې چې ویډیو یي
په هرځای کې ښودل کیږي د یوې زړه ورې افغانې میرمنې له لوري عالوه د نورو جنایتونو د
میلیونونو ډالرونو په اخیستلو تورن شو .ډاکټر عبدهللا دا ومنل خو هڅه یي وکړه چې خپل دالیل
وړاندي کړي مګر په تاالر کې د احساساتي ګډونوالو له خوا اجازه ورنه کړل شول.
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عبدهللا عبدهللا ته نژدي کسان داسې دالیل وړاندي کوي :دا منو چې مارشال صاحب ،عبدهللا او
یو شمیر د جمعیت د ګوند نورو لوړپوړو د امریکایانو څخه میلیونونه ډالرونه واخیستل .د دې
چارې بدی په کوم ځای کې ده؟ ځکه امریکایانو په هر صورت پر طالبانو برید کاوه .دا خو
یوه ښه معامله وه چې دوی پیسي د امریکایانو څخه ترالسه کړي که یي دا کار نه وای کړی،
امریکایانو به برید کړی وای خو پیسي به د دوی د الس څخه وتلي وای.
ـ دا چې عبدهللا او یا نور ښایستې معشوقې لرې هم څه بده نه ده .علت یي دا دی چې باید په
عمل کې خپلو بهرنیو دوستانو ته ثابته کړو چې موږ ډیموکراسۍ ته وفادار یو او هم د ښځو
حقوق نه پایماله کوو .یوه نجلۍ چې وغواړی ،معشوقه شي ،د منفي ځواب ورکول یي زړه
ماتوی .زموږ نورې میرمنې باید زغم ولري ،ځکه د هیواد د مشرانو ښځې باید دزغم بیلګې
وي.
ـ د بډو اخیستلو او یا د افغانستان بانک ډیوالي کیدل هم جنجالونه را منځته کړی دي چې ډیری
کسان کلکي نیوکې کوي .علت یي هم دا دی چې عام ولس په پیچلو مسایلو سر نه خالصوی او
یا حسادت کوي .خپل ولسمشر کرزي وفرمایل چې د پیسو ټولول ګناه نه ده په دی شرط چې د
هیواد په دننه کې ابادۍ ورباندي وکړي .د بلې لورې که څه بنګلې په ډوبی کې ورباندی
جوړي شي ،ضرر یی په څه کې دي؟ دا ځکه چې هغه هم یو ورور اسالمي هیواد دي .د
هغوی ګټه ،زموږ ګټه ده.
ـ دا هم باید په پام کې ولرو چې دغه کار ازموده (باتجربه) کسان که د ادارې فساد په تور
ونیول شي ،یا به زړه توري شي ،خپل سرمایه به نورو هیوادونو ته نقل کړي چې د افغانستان
لوی نقصان دي .او که زندان ته واچول شې  ،دوه نقصانه لری:
 ۱ـ پر دغه کارپوهانو پیسي لګیدلي ،د هیواد په اداره کې تجربه السته راوړی ده ،د نورو دغه
ډول کار پوهانو تربیه ،کلونو ته اړتیا لري ،نو زموږ دولتي اداره به فلج شي.
 ۲ـ دوی خو اوس ماړه شوی دي ،د نورو پیسو ټولولو ته اړتیا نه لري .که نوی کسان
وګومارل شي ،مجبوره دي چې لږ تر لږه د تیرو مشرانو په اندازه پیسي ټولي کړي ،بیا به مو
ناري او سوري پورته وي .ښه دا ده چې د بیدو بالو د ویښولو څخه ډه ډه وکړو.
ـ لویدیزوال چې د فساد ناري اوسوري وهي ،حق یي دي ،ځکه غواړي چې میلیونونه ډالره
بیرته خپلو هیوادونو ته یوسي .زموږ یي دخیره چې د دوی ډول ته اتڼ کوو.
موږ اوتاسو پوهیږو چې راکړل شوی پیسي په یو یابل علت په پروژو کې نه شو لګوالی .دا
پیسي بیرته مصادره کیږي .نو ښه داده چې په یو یا بل چم یي را وګرزوو .د غریبو ولسونو دا
اضافه پیسي السته نه ورځي .زموږ د لوړپوړو چارواکو چې دغو پیسو ته الس رسیږي نو
موږ ولې ورباندي بخیلي کوو؟
ـ بله نیوکه پر جوړوشوو ودانیو ،سړکونو اویا په ټولیز ډول پر نورو پروژو باندي کیږي.
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داسې ویل کیږي چې جوړشوی سړکونه ژر ورانیږي ،جوړې شوی ودانۍ پر نړیوال سټنډرد
برابرې نه دي او داسې نورې نیوکې...
دا هم زموږ دخلکو د ناشکری یوه بیلګه ده .که ودانۍ اوسړکونه داسې جوړ شي چې د اوږدو
کلونو له پاره کار ورڅخه واخیستل شي نوزموږ هیواد ته ډیر نقصانونه لري چې زه یي بیلګې
وړاندی کوم:
 ۱ـ کله چې ودانۍ اوسړکونه ژر وران شي ،بهرنیان دوباره د همدغو ابادیو د جوړولو به پاره
مرسته کوي.
 ۲ـ لومړي ځل چې ودانۍ اوسړکونه جوړیږي ،افغاني ساختماني شرکتونه یو اندازه پیسي ګټي
اویو شمیر کارګران په کار لویږي .ودانۍ چې په یوه یا دوو کلنوکې ورانه شی ،بیاهم د پروژو
مشران د دوهم ځل قرارداد کوي اویو څه پیسي السته ورځي .بیا هم کارګران مقرریږي  .په
دغه ترتیب ګټه بیا هم د افغانانو ده .د بهرنیانو د پیسو لویه برخه د قرارداد کوونکو جیبونه ته
لویږي چې افغانان دي .مزدورانو ته هم کار پیداکیږي.
ـ یوه ګرمه او جنجالي موضوع د ولسي جرګې له خوا دامریکا سره د ستراتیژیک تړون تایید
دی ،چې د رسنیو پاملرنه یي جلب کړی ده .داسې ګنګوسي دي چې ګواکې ګاونډیانو په تیره
بیا ایران ډیرې پیسي لګولي دي چې ولسي جرګه باید د امریکا سره ستراتیژیک تړون رد
کړی زما په آند د خوښي خبر دي چې ایران او نور ګاونډیان د ولسي جرګي غړو ته بډي
ورکوي .دا ځکه امریکایان خو هم غریب نه دي .دا چلند داوطلبي ته ورته دي .ښه شو تر
ایران او پاکستان ،امریکایان هم ډیرې پیسي لري او هم ډیر زور لري .زموږ د ولسي جرګې د
ښکیلو غړو به ډوډۍ غوړه شي .د اندیښني وړ نه ده ،تړون به تایید شي.
په هر صورت ګټه زموږ ده نوځکه حسود او بخیل ونه اوسو .په هر کار غرض درلودل هم
ښه کار نه دي .نو هیله ده چې زموږ د لوړپوړو چارواکو مزاحمت ونه شی او د خپل دارایي
او سرمایې د ډیرولو لس کلن پالن بشپړ کړي.

 ۲۰۱۲ / ۱ / ۹زکال
طنزې کیسه
دوه مخې رهبران

په دې وروستیوورځو کې ارویدل کیږي چې د جهاد پخوانې زړه سواندې مشران د
خپل ولسونو لپاره بیا الس په کارشوی دي .دا د جهاد د وخت هغه زړه سواندي
مشران دي چې د کابل د ښارزړې کنډوالې یي ونړولې ترڅو ښکلۍ سمسورکابل
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ودان کړي .د بیلګې په توګه د جنرال دوستم پیرزوینه دومره ډیره وه چې د کورنیو
د ښځو د سینګار زاړه سره اوسپین یې وړل .د دی لپاره چې ښځې موقع پیدا کړي
چې خپل میړونه وهڅوي تر څو د نوی موډ سره برابر د سروزو او الماسوغاړګۍ
او بنګړي ورته رانیسي .کره معلومات شته چې زنداني کارپوهان به یي د شپې
رابلل چې د اصلي او نکلي سرو او سپینو توپیر ورته وکړي .دا ځکه چې خدای مه
کړي د دغو توکو رانیونکۍ دوکه نه شی او الرښود چلبازه ونه ګڼي او بل ګټه دا وه
چې د دغو توکو پخوانې مالکانې د خپلو میړونو په دوکه هم خبرې شي چې د بل
ځل رانیولو په وخت کې دوکه نه کړی .څومره مهربان اوهوښیار مشر دی .بل
هوښیارتوب یي دا وه چې د هیواد په هرځای کې به نا ارامي وه خپل سرتیري یي
لیږل او د خلکو مالونه او سرونه خو په طبعي ډول غنیمت ګڼل کیږی نو مالونه یي
د سرتیرو د خوښي لپاره راټولول .تر ټولو لوی پوځي اتلتوب یي د مزارشریف په
قلعه جنګې کې وکړ چې ځوان بې خبره د طالبانو سرتیري یي ووژل چې په نړۍ
کې فلمونه ورباندي جوړشول .جنرال دوستم دومره کارنامې لري چې کتابونه ور
باندې ډکیږي نو ځکه د افغانستان د وسلوالوقواو درستیزوال پاته شوی دي.
او یو شمیرهغه کسان چې د جهاد قدر یي نه درلود په سزاورسول.
محمدمحقق تر ټولو ډیر مهربان وه ځکه له یوي خوا یي د سرتیرو ژوند ته ډیر پام
کاوه او د بلي خوا یي د افغانانو په نسلونوکې د ښایست په خاطر نوښتونه راوستل:
د بیلګې په توګه د بیکاره او بدرنګو ښځو تیان یي سرتیرو ته کبابول ځکه د انسان د
تیانوغوښي ډیرغذایي مواد لري .سرتیري کوالی شي چې د دغو کبابونو تر خوړولو
وروسته د وحشي حیواناتو په څیرجګړه وکړی .بله ګټه یي سرتیرو ته دا ول چې د
ابد له پاره د انساني ،سخت اسالمي چوکاټ څخه ازاد ګڼل کیده .د نورو قومونو سره
د دوستۍ څخه هم فارغه وه.
په ډیرو وژنوسره د افغانستان نفوس لږیدي چې د لږ نفوس درلودل په اوسنۍ نړۍ
کې اقتصادي توازن برابروي .محقق صاحب او جهادنما نورو مشرانو د نبوغ مقام
درلود ځکه دوي په هغه وخت کې ډیرې وژنې کولي ،پوهیدل چې په نړ کې
اقتصادي بحران راځي .افغانان به اړنه وي چې د حل الرې یي وسنجوي ځکه د حل
انساني الر زموږد دغو مشرانو په اند دا وه چې نفوس لږ کړي .ماشاهللا اسعتداد.
د غریبانو او بدرنګه ښځو او نارینوو وژنه د نسل اصالح ده ځکه د جهاد قوماندانان
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په دې نړۍ کې د جهاد بدل غواړي او باید هر قوماندان څو ښکلې پیغلې(حرې)
ولري.
دغو زړه سواندو مشرانو پریکړه کړي ده چې افغانستان په ټوټو وویشي تر څو ښه
خدمت ورته وکړای شي .لویه ستونزه خو دا ده چې د جهاد په وخت کې قومونه یو
د بل په مقابل کې دښمنان شوی دي .بهتره به وي چې د والیتونو تر منځ سرحدونه
وټاکل شي ،په مناسبه اوعادالنه توګه افغانستان وویشل شي .افسوس چې ارواښاد
فرفیسورمالرباني د خپل اسالمي واکداری په زمانه کې د طالبانوله خوا وځغلول شو
نو ځکه د دي موقع یي پیدانه کړه چې د نوروګټورو قوانینو دتصویب ترڅنګ یي د
هیواد ویش جهادي قوماندانو ته په عادالنه توګه پای ته رسولۍ واي .خو یو خدمت
یي د هیریدونه دي هغه دا چې د جها د قوماندانوته یي اجازه ورکړه چې  :دا چې
لوی جهادي قوماندانانو د افغان او شوروي کمونستانو پرضد جهاد کړی دي نو
قومندانان او د دوی د کورنیوغړي اجازه لري چې د هرچالور ،خور ،میرمن او
حتي ښایسته هلکان خپل د جنسي هوس له پاره وکاروي .سره د دي چې د سولي د
عالي شورا ریس مالرباني اوس مړ دي خو د نوموړي د پیرزویني په برکت دغه
قانون په بشپړه توګه په عمل کې پیاده کیږي .زه باور لرم چې پاک خدای به د دغه
لوی خدمت پاداش په هغه توګه چې وړتیایي لري ورکړي وي.
د مالرباني د جنازي په ورځ د شمالي ټلوالي ډیرو مشرانو د ده په وینو قسم کړی
چې د ده ارمانونه به پوره کوي .د مالرباني لوی ارمان د هیواد عادالنه ټوټه کول
وه نو ځکه د شمالي ټلوالي مشران غواړي په موډرنه توګه هیواد وویشي چې د
فدرالیزم نوم یي ورباندي ایښۍ دي.
د مالرباني بل مهم ارمان هم بشپړ شوی دي هغه دا چې د جهاد قوماندانان باید د
مالي لحاظه د جګړې غنیمت په درسته توګه سره وویشي .دا کارهم د مالرباني په
وخت په دومره عادالنه توګه سرته ورسید چې په الندې ډول به یي لنډ بیان وکړم:
د ټولوهغه اتباعو چې د هیواد په دننه کې د کمونستانو د ملحدي حکومت تر
واکدارۍ الندې ژوند کړي وه منقول اوغیري منقول مالونه یي په غنیمت واخیستل
شول او حتی د اړتیا په وخت کې ښځې اوهلکان هم واخیستل شول .دولتي دارایي د
پوهنتون د کتابخاني څخه پیل  ،موزیم  ،ارشیف  ،د وزارتونو موټران او فرنچر او
حتی زاړه ګروپان او پیپونه د پاکستان په کباړي بازارکې وپلورل شول .اساسي
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ارمان چې بشپړ نه شوهغه د سولې د پروسې شنډول ول.
سره د دي چې مالرباني د حامدکرزي په مقابل کې جبهه جوړه کړی وه خو د
ولسمشرڅخه یي د سولې د عالي شورا ریاست هیله وکړه .وعده یي ورکړه چې د
دغه مقام په بدل کې به ډیرڅه ورته ورکړي .معامله ترسره شوه او مالرباني د
سولې د عالی شورا مشر وټاکل شو .مالرباني الس په کار شو چې په هیواد کې
سوله اودغه ته ورته ډرنامی د ریښې څخه شنډی کړي چې نور په افغانستان کې بیا
څوک د سولې خوله وازه نه کړي .خو افسوس چې د دغه لوی ارمان پوره کولو ته
پاته نه شو او ځوانیمرګ شو.
بیا هم د مالرباني پر وفادارو ملګرو دي افرین شي چې د یوې خوا د فدرالیزم هڅې
کوي او د بلی خوا د نورو په څنګ کې امرهللا صالح د طالبانو سره د جوړې سخت
دښمن دي ځکه د خپل مړه مشر ،مالرباني ارمان باید ور پوره کړي.
ځینې خلک بیا نورې غلطې تبصرې کوی وایي چې :د شمال مشران ځکه د سولې
څخه ډاریږي چې قهرمان مسعودصاحب وصیت ورته کړی دي چې دا د غرو خلک
خطرناکه دي ،زموږ بنګلې به ټوله مسجدونه کړي او که یي پام شو په دغه دنیا به د
ټولو درغلیو ،چوراو چپاول جزا راکړي .هغه دا هم په وصیت کې ویلې ده چې زما
تیښته د دغه ډار څخه وه نو ځکه مې ژرځان تاجکستان ته ورساوه .هر څه چې ده،
د قهرمان مسعود او د ځوانیمرګ مالرباني د ارمانونو د پوره کولو لپاره هڅې او
تالښونه باید وشي .نو د خیر په دغه کارکې باید ټول هیوادوال مرسته وکړي که نه
په مرګ هم جزا راکوالی شي ځکه:
که مسعود په قبر کې ناراضه شو ،د خپلې زړې تجربې څخه به کار واخلي او د
صراط پل به منفجرکړي نو زموږ خاورې به په سر ،دی خواته به پاته یوو.
د مالرباني غوصه هم خطرناکه ده ځکه د هیواد ولسمشر و ،کیدالی شي چې د
جمعیتیانو د جنایاتو په ډله کې موږ هم په تورلست کې ورکړي .خدای دي د دغو
دومخې مداریانو څخه نجات راکړي .امین
 ۲۰۱۲ / ۵ / ۱۷زکال
طنزي کیسه

ته به مې پر ودروي ،وایي بې په چا
په تیرو زمانو کې افغانان د لیک لوست سره ډیراشنانه ول .د دیني فرایضو د اجرأکولو له پاره
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په کلیو او بانډو کې مالیان(محتصبین) د دولت له خو اټاکل شوی وه چې خلک د لمانځه د
ادأکولو له پاره را وبولي .د لمانځه او نورو دیني فرایضو په زده کړه کې ور سره مرسته
وکړي .اوس د معلوماتي تکنالوژي په دوران کې تاریخ بیا تکراریږي خو دا ځل یي بڼه بیخې
بدله ده .ولسونه په هرڅه پوه دی خو واکداران یا په اصطالح دولت جوړونکي محتصبانو ته
ډیره اړتیا لري چې د خدای او رسول الرې ته یي راوبولي .زما د طنزموضوع همدغه ده چې
د السلیک شوو ستراتیژیک تړونونو سره په نیغه تړاو لري .دوه سپین ږیري د اوږدوعملي
تجربو خاوندان سره جرګه دی او یو ښوونکی هم معلومات ورکوی ،ولولئ:
میرداد کاکا :رحیم ګله وروره! خدای دی راوله ښه شو چې راغلی .په کور او کاله کې څه حال
و؟ دا څه پیښه ده چې اوس ډیر زموږ خوا ته نه راګرځي؟
رحیم ګل کاکا :میرداده وروره څه به درته ووایم ناشکري به نه کوو هر څه د خدای له طرفه
پیښیږي .څه درته ووایم ،خدای(ج) دی نه راڅخه ناراضه کیږي .د حال پوښتنه مو مه کوه.
خپل د مرګ شپې حسابوم خدای مې دی ایمان سالمت کړی .اوس نو زه او ته د ګور په څنډه
والړ یو.
میرداد کاکا :دا خبره خو رښتیا ده خو بیا هم د ژوندوحساب را باندي کیږي .خدای په دی فاني
نړۍ کې داسې څه راباندې ولیدل ،که په خوب مې لیدلي وای ،زاره به مې چاودلی وای.
رحیم ګل کاکا :ښه راته وایه ،د بمباریو سره مو څه حال دي؟
میرداد کاکا :څه به درته ووایم .په راډیو کې اورو چې زموږ باچا کرزي صیب د امریکایانو
سره تړون کړی ،چې د شپې عملیات به نه کوی او یواوږد تړون یي هم السلیک کړی دی.
بهرته ځي د نورو سره هم چې ماته یي نوم نه راځي ،ډیرکاغذونه یي السلیک کړی دی او نور
هم په دغه کاغذونو لګیاه دی ،خو وژنو او د شپې په تیاره کې عملیاتوتر پخوا نورهم زور
اخیستی دي .خدای دی خیرکوی چې بله ټکه نازله نه شي .زه خو د دغه کاغذو د السلیک څخه
ډیر ډاریږم .زه وایم نور به مو هم په قتل کړي.
رحیم ګل کاکا او میرداد کاکا :معلم صیب چیرته ځي ،دلته راشه زموږ سره فتاوي ته کښینه .ته
خو لوستل او لیکل کوالی شی ،زموږ پوښتنوته به ځوابونه راکړي.
ښوونکی  :ولې نه ؟ زه به تازه تازه او کاغذپیچه کیسې درته وکړم او د السلیک شوو تړونونو
مهمې کرښې به درته ولولم .خو په یوه شرط چې تاسي ماته ووایاست چې ولسوال ،څارنوال او
آن د والیت والي دغه دومره پیسي له کومه کړی چې اوالدونه یي د ښوونځي د روخصتیوپه
وختونو کې په ډوبی کې استراحت کوي.
دواړه سپین ږیري  :پر دواړو سترګو .موږ به د کور او کاله غمجني کیسې هم درته وکړو.
ښوونکي  :اوس داسې کسان په واک کې دي چې نه یوازی زموږ د هیواد هر څه شته یي په
لیالم ورکړی دی ،خو زموږ د هیواد پت ،عزت ،غیرت ته نقصان رسوي بلکې د هیواد د
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اتالنو او غازیانو د مړستون ترڅنګه چې تیریږم ،د شرمه څخه سترګې ټیټې کړم .د جرمني
سره د تړون یوه برخه درته لولم « :د افغانستان اسالمي جمهوریت او د آلمان فدرالي جمهوریت
تر منځ د لرغونو (پخوانیو) اړیكو پر روحیې پر ټینګار؛د سولې د ساتنې ،د دیموكراسۍ ګډو
ارزښتونو ته د تحقق بښلو ،د بشر حقوقو او د قانون واكمنۍ ته د درناوي په وړاندې ګډو
مسئولیتونو ته په پام سره ،د ښې حكومتدارۍ د اصولو ،دعامه ادارې د اصالح ،روڼتیا او د ملي
او بین المللي همكاریو د جوړښت د پراختیا لپاره د دواړو اړخونو د ځواب وركولو ،د قضائي
سكت ور د پیاوړي كولو او د قانون د واكمنۍ د تحقق د اهمیت او ډېرې زیاتې اړتیا په دركولو؛ په
كابل كې د  ۲۰۱۰كال د جون د میاشتې او په لندن كې د  ۲۰۱۰كال د جنوري د میاشتې د
كنفرانسونو په چوكاټ كې د افغانستان اسالمي جمهوري حكومت او بین المللي ټولنې ژمنو ته په
پام سره »...
ښوونکی  :زما ښاغلیومشرانو! زه به د تړون دغه برخه په ساده ژبه درته بیان کړم:
المان د پخوانیو محتصیبنو په څیر افغانستان ته وایي چې موږبه مرسته درسره کوو چې تاسي
عدالت ،ډیموکراسي  ،ښه حکومتداري او نور ښه ښه کارونه وکړی.
رحیم ګل کاکا او میردادکاکا :دوی چې دواړو دیواله ته ډه ډه وهلي وه ،اوچت د ۳۰کلونو
ځوانانو په ډول راپور ته شوه او په لوړږغ یي وویل:
معلم صیب! دخدای له پاره دا څه اورو؟ د دی خبری مانا داده چې همدغه د دوي روزلي
وحشیان به پرموږ خوارو ،د زور چلولو ته دوام ورکوي .همدغه چې ټول هیواد یي راته وران
کړاو د خورلڼو پوړنې یې پرمځکه راته ګوزارکړه .زموږ د عزته ډکې تورسرې یې د عربو
پر شیخانو وپلورلي ،اوس به دوی عدالت ،ډموکراسي او اسالمې ټولنه راته جوړوی؟ د خدای
له پاره د دي ناخیړوڅخه مو زارې وچاودلي .نوهغه خبره ده چې جرمنان به دوی عدالت ته
رابولي ،خو دا کسان به د درغلیو څخه څنګه الس واخلي ځکه درغلې یي د نشه ای توکو د
روږدو کسانوپه څیرعمل ګرځیدلی دي.
میردادکاکا :معلم صیب! زړه مې چوې چې دا اورم .موږخدای دومره بې عزته کړوچې
امریکایان ،جرمنان ...موږ ته عدالت ،انصاف ،ښه حکومت داري...را زده کوی .د شرم ځای
خو دا دی چې مسلمانانوته د خیر او شر الرجرمنان ور زده کوی او د انعام په توګه مرسته
راسره کوي .په دی مانا چې شملورافغانان دومره خوارشول چې بیګانه دعدالت زده کړه
ورکوی.
رحیم کاکا :زه حیران پاته یم چې زموږ دغازیانو خاطرې ولې هیرې شوي دي .غازی وزیر
اکبرخان د انګریزانو ښځوته هم دعزت په سترګه وکتل چې اوس انګریز په هغه ویاړکوي ،د
احمدشاه ابدالي نوم په نړۍ کې د ویاړ وړ ګرځیدلي دی .میرویس نیکه په ځوان عمر د سیمې
د زورواک ،ایران څخه نه یوازې ازادي ترالسه کړل خو( )۲۵کلن شاه محمود د اصفهان
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زورواک اړایستي چې په خپلوالسونو د ایران تاج پرسر ورکښیږدي.
ښوونکی :زماګرانومشرانو! اوس زموږ پرهیواد بل ناورین راغلی دي نو ځکه خدای مه کړی،
نژدی ده چې زموږ د نیکونوهډوکي دغه د پردیوالسپوڅي خرڅ کړي.اوس نو د زورواکانو د
پیسو پیداکولوکیسې راته بیان کړئ.
میردادکاکا :په دوبی کې د هغو زورواکانوماڼۍ چې د میړنیو افغانانو د وینوپه بیه یي جوړي
کړي دي ،ښه بیلګه یي ده.
رحیم کاکا :ارویدلي موي دی چې د تیرکال یوازي د ودونولګښت( )۹میلیارده افغاني شوی دي.
دا چړچي یوازې د کابل دي نورځایونه نه درښیم .خوڅومره شرم دي چې زموږ خوارخلک په
خیموکې د یخني څخه مړه شول او اوس د سیالبونو څخه ساه ورکوي ،ولې د پردیوغالمان د
خپل ولس د وینوپه بیه یوازي په کابل کې( )۹میلیاره افغاني د ودونوپه خوښیولګوي.
ښوونکی :زماپه زړه پوري مشرانو! زه به همدا اوس والړشم ځکه په کورکې اوړه نه لرو یو
چا د څومنو اوړو وعده راسره کړی ده بله ورځ به په مړه ګیډه مجلس درسره وکړم .دومره به
ووایم چې خدای پاک دي د غو ناولوته سزاورکړي.
مشران :پر هللا پاک موسپارلي یي .خو بله ورځ به حتما راځي او په دغه تړونو به زموږ سر
را خالصوي .د خدای په امان...
لیکوال ابراهیم نعیمي نیټه  ۲۰۱۲ / ۳ / ۲۲ :زکال
دبارک اوباما تلیفوني خبری دولسمشرحامدکرزي سره

طنز
تیره ورځ د پنجوایي د مشرانو په غونډه کې ولسمشرحامدکرزي د بارک اوباما سره د تلیفوني
خبرو کیسه یادکړه .پاملرنه وکړئ د ولسمشرانو تلیفوني خبروته:
د سپینې ماڼې څخه د افغانستان د ولسمشر دفتر ته زنګ راغي .
واشنګټن :ولسمشرکرزي ته ووایاست چې د جاللتماب ولسمشربارک اوباما سره ستاسو په
وخت پرڅلوربجو د تلیفوني خبرو له پاره تیار اوسئ .دا هم ورته ووایاست چې ولسمشر د
حامد کرزي د نن ورځي پرخبرو باندي ډیر په غوصه دی.
کابل  :ولي ؟ صاحبه ! کومي خبرې؟
واشنګټن  :ځان بې خبره مه نیسئ  ،باید کرزي او ټیم یي د خپلوخبرو او کړونومنطقي دالیل د
امریکا ولسمشرته وړاندی کړئ.
کابل  :تاسو مطمینه اوسئ .زه به ښاغلي ولسمشر ته د جاللتماب بارک اوباما امر ټکې په ټکې
ورسوم.
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واشنګټن  :حامدکزي د تلیفون پر کرښه
اوباما :ما څو ځلې درته ویلي دي چې د خپل زور په کچه ږغیږه خ ته ډیر سپین سترګی را ته
ښکاري.
کرزي :ما د جوبایډن څخه اجازه اخیستي وه او زه اړ یم چې خپل ولس ته یو څه ووایم پرته له
دي څخه مې ګوډاګي بولي.
اوباما :که ګوډګی نه یې نو څه یې؟ باید ته د امریکا په غالمي ویاړ وکړي.
کرزي :که مړ هم شم نور توهین نه منم .د کار څخه مې لیري کړه.
اوباما :کښیږده ټلیفون نور زما سره د اړیکو نیولو اجازه نه لری
موږدچادالسه ډارن خوبونه وینو؟
طنز
که ستاسویاد وی څه موده مخکې مایو وحشتناکه خوب لیدلی و چې مالرباني د خدای په
دربارکې د پوښتنو او ځوابونو په جریان کې د کړو ګناهونو تر پیټې الندې غرق و .دا ځل زما
یو دوست چې کله کله افغانستان ته سفرکوی خپل وحشتناکه خوب داسې راته بیان کړ:
تیره شپه په خواږه خوب ویده وم چې زما چاپیلایر مړو ،ټپیانو او وینونیولی و .یو ځای د
مرستې غوښتنو فریادونه وو ،ها خواته د خدای له پاره زماځوان زوی ولې راڅخه وژنی ،د
زړې بوډې ږغونه ترغوږو کیده .په یوبل کونج کې د څوځوانو کونډیانوغلبلي وي چې د
خدای له پاره د واده مو دري میاشتي نه دی تیري شوي ،خو زموږ د ژوند ملګري په وینو
لژند پراته دي ،دا مو څه خاورې په سرشوي .څه سردې پرله ګرځوم هرې خوا غلبلې او
غمونه ول .پر ما هم دومره وحشت نازل و چې نه پوهیدم څه وکړم .دا مې هیرول چې زه
خوپه یو اروپایي هیواد کې د خپل بچوڅنګ ته په امن کې ژوند کوم ،خو دا ګړۍ د خپلو
خوږمنو ،غمجنو او زخمي خلکوسره په خپل زخمي هیواد کې چې د وینو لښتیان نه بلکه
رودونه بهیږي ،را ګیروم .د خوب کار دی ،یو ځل مې نارې کړی چې زموږ په هیواد کې خو
د ډیره وخت څخه د سولې خبري پیل شوی دی نو دا ناتار څه؟ زما دا چیغي الپای ته نه وی
رسیدلي ،ما ال د قطر او خادم الحرمین وشریفین نوم د ژبې پرسر وو چې ناببره مې یو
ډاروونکي تور سړی چې د اور ګوروزونه یي پراوږه وو ،ولید او زما پرخوا یي را ودانګل.
په هیبت یي د اورپه لوی ګورز پرککری ووهلم اوچیغې کړی کومه سوله؟ کومه ورور ګلوي
؟ تاسې افغانان خبرنه یاست چې د جګړې دغزیدو له پاره موږ د افغانانوپه بڼه د غرو تر
لیویانوهم وحشي کسان پیداکړي دي؟ تاسي ولې ګنګس یاست؟ ولې د ګلوبالیشن په مانا ځان نه
پوهوي؟ ستاسوولې  ۹۲کلونه هیردي؟ تاسې باید وپوهیږي چې دا ځل مو د دموکراسۍ په
مقدس نامه ستاسو د افغانانو(د جهاد په فرشتو) په السونو داسې ځپو چې نور مو د افغاني
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غرورکلمه بیخي هیره وي .پوه شوئ که نه نورهم درته ووایم؟ د خوب کار دی .د دغومره
لوی ګورز په ګذار بیهوښه هم نه شولم ال د خپل هیواد او سولې ارمان راسره و .په زړه کې
مې راوګرځیدل چې توکل پرهللا .د معلوماتو اخیستلوله پاره مې چانس السته راغلی دی ،بیا مې
وپوښته چې سړ ! Sirتاسوبه زموږ د هیواد د تاریخ څخه حتما خبریاست چې د ستونزو او
جګړو د پای ته رسیدوله پاره به موږ د کلي ،قبیلي اوهیواد مخوردعزت نه ډک سپین ږیري
ټاکل نوبه یي خبره د کاڼې کرښه وه .دا را ته ووایه چې تاسو ولې زموږ ولسمشر پریښود چې
یوځل یي د قاتالنو مشر ،د سولې مشر وټاکه چې اوس داخرت په عذابونو ککړ دي؟ دا ځل
مو د کرزي صاحب په مشرتابه غونډه کې چې د ۹۲کلنودوه لوي ښاماران هم ناست وه داسې
کس وټاکه چې یوازې یي ولسونه د پالر د وینولړلې تاریخ پیژني خودی څوک ځکه نه پیژني
چې ډیروخت یي یا په لویدیزوهیوادونوکې او یا د هغوي د نژدي دوستان سره تیرکړی دی.
د جهاد له پاره خو دی ځکه مناسب نه وه چې د مالرباني زوی باید د پالراړیکي د نړۍ د
څارګرو ادارو سره ټینګي کړی وای ،دا منم چې د مالرباني حق و .خو دا نه منم چې بې خبره
د پالر د شرموونکي تاریخ درلوونکي به په افغانستان کې سوله ټینګه کړای شي.
د تور سړي سترګې د کوالکانوڅخه د قهراوغوصي په وجه راووتي او یو ټینګ ګورز یي
ووهلم او ورسره یي چیغي کړي .ای سرټنبه افغانانو! تاسو ولې نه پوهیږئ ؟ موږ په میلیونونو
ډالرونه همدغو کسانوته ورنه کړي په دې نامه چې ستاسو له پاره ډموکراسي راولو؟ تاسې
النورهم زموږ دښو دوستانونوم وحشیان ایږدي؟ تاسو ال هم د ولسمشرنوم اخلئ چې د یو
مامور د بدلولو واک ورسره نه شته؟ تاسونه پوهیږئ چې ستاسوپه نامه ولسمشر مو په
لیوانو،چغاالنو،ګیدړانو او د ځنګله په وحشي حیواناتو داسې را ایسارکړی دئ چې خوله
خوځوالی نه شي؟ په رښتیا چې تاسې د ګلوبالیزیشن اوډموکراسۍ په مانه اوس هم پوه شوی نه
یاست .ښه واوره !! ستا د نیکونو دوران تیر دي ،دا هغه زمان نه دی چې ستاسو د مشرانو
پریکړې به د تیږي کرښه وه .زموږ د سرتیرو قرباني د دغه له پاره ده چې ستاسو د نیکونو
دوران پای ته ورسوو .تاسو د نړۍ د نوروهغوهیوادونوسره برابرکړوچې خپل زوړهویت
هیرکړي او زموږ بڼه خپله کړي .هغه سوله چې ته غواړي هغه ستاسي زاړه خوبونه دی،
اوس زموږ د دغو دوستانو ترنوي چړي الندې ځان اموخته کړئ .موږ هم دومره ساده ګان نه
یوچې ستاسو د قوم مخور رامخته کړو چې لیري کول یي موږ ته د انګریز او روس ترخې
تجربې را یادې کړي چې تر اوسني حاالت به څو برابره قرباني وغواړي .بې هویته  ،داړه
مار ،قاتل ،ظالم ،وحشي ،لیوه او زموږ بې قیده و شرطه غالم ځکه په کار دي چې ستاسو
تاریخي شمله پر مځکه نسکوره کړو .زموږداسې کسان په کار دي چې د پنجوایي د کیسي
پیښیدل د خلکوهیره شي چې د خپل افغان وحشت یي ورپه زړه شي .پوشوئ! بل دروند ګورز
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یي ووهلم او پرمځکه رانسکورشوم .یوه شیبه وروسته مې بیا سترګې را روڼي کړي او ومې
پوښتل:
دا راته ووایه چې د ډموکراسۍ ،سولې  ،بیا رغونې له پاره تاسو د ملل پریکړه راغالست .دا
اوس چې ته وایي چې افغانان باید وپوهیږي ،نو ولې مو په پیل کې موږ ته اصلي موخه بیان
نه کړل؟ ایا د ملل متحد اداره او ستاسې ټول مشران دغه وایي که ته هسي پر ما ظلم کوی او
موږ افغانان ډاروي؟
داځل دومره وقهریدي چې څو ګورزه یي ووهلم .کله چې پرمځکه راپریوتم سترګو مې څه نه
لیدل ،یوازې مې د ده چیغې د بڼ بڼ (لږاواز) په توګه ارویدي چې داسې یي ادامه ورکړه:
کوم ملل متحد؟ کوم مشران دی مقصد دي؟ زموږغالمان چې ستاسي مشران دي په هرڅه خبر
وو .دعبدهللا عبدهللا سره چې موږقرارداد کړی وه ،یوه بیلګه یي ده .دغه روان حالت سوله ده.
د دی له پاره چې تاسې د خوبونو راپاڅي په ډیموکراسۍ کې مو د سولې د عالي شورا څوکۍ
هم در ته مورثي کړه .د یویشتمې پیړی واقعیتونه وپیژنۍ که نه افغانستان به په جهنم درته
واړو .تر دغې خبری وروسته بیهوښه شوی یم چې یو وخت مې د میرمنې ناري ترغوږو
شوي چې سړیه څه درپیښه ده؟ پاڅه په چیغو دي ټول واړه راویښ کړل .کله چې را وپاڅیدلم
وجود مې د خولو ډک او هراندام مې درد کاوه .یوازې مې دا وویل چې اي ربه زموږ
هیوادوال د دغه وحشي بالګانوڅخه وساته .پای
لیکوال ابراهیم نعیمي نیټه ۲۰۱۳ / ۴ / ۲۳ :زکال
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ برکتونه

طنز
لوېدیزې ډیموکراسۍ خو زموږ هیواد او ولس ته ډیر خیرونه ور نصیب کړي دي خو زه
یوازې د ډیموکراسۍ په برکتونو بسنه کوم:
زه غواړم چې زموږ د کلي د دهقانونو په څیر چې د غنمو پر خرمن (راشه) غنم تلي نو وایي
یو برکت او دوه برکت  ...زه به هم برکتونه په دغه ډول وشمیرم:
یو د برکت :مخکي په کلیو کې د خلکو ژوند ډیر سره ورته وو په دی مانا د ژمي په موسم
کې ډیرو خلکو جوارینه خوړل .خو د ډیموکراسۍ په برکت دغه برابري له مینځه والړه .اوس
څوک جوارینه نه خوري .څومره ښه پرمختګ دي.
که مبالغه ونه شي څوک د قارون پر ځای ناست دي خو جوار خوره د مرګ عرزاییل ته ښه
راغالست وایي چې خدای (ج) به یي د زحمتونو اجرونه ورنصیب کړي.
دوه د برکت  :زه چې ماشوم وم ،کله کله به کندهار ته د دوستانو دلیدلو له پاره راتلو .هلته
رواج و چې سهار یي ماشومانو ته پاو(پنځه ویشت پولۍ) او یا غران(پنځوس پوله) ورکول
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چې ځانته یو څه په رانی سه خو هغه کال چې تللي وم ماشومانو ډالر غوښتي ،د غرانو وخت
تیر شو .دا دي پرمختګ.
دري د برکت :د مزدور نیول ډیر ارزانه وه خو د امریکایانو له برکت څخه مزدوران هم ډالر
غواړي او موټر ته د تیلو اچولو په وخت کې خو پرته له ډالره ستونزه ډیره ده .د خوښۍ ځای
دا دي چې د بې ارزښته افغانی ځای ډالر ونیو .خلک د  ۲۰۱۴زکال څخه هم ډار نه لري ځکه
راتلونکي ولس مشر به ( )۴میلیارده ډالره د پوځ له پاره تر السه کړي خو همدا اوس باید
پاملرنه وکړي چې بهرنیان تر هغه وخت پوري باید دومره ډالر راکړي چې د خلکو عادت
پري شي .ځکه دا د چرسو د نشي په توګه دي .خو ښه پلمه ده ،ډالر به ضرور راکوي.
څلور د برکت  :یو وخت رشوت د قلمانې په نوم یادیده چې د لس روپو څخه یي پیل و .دا
څومره شرم و چې د دولت مامور به ښه نیکټایي تړلي وه خو لس روپي به یي غوښتلي .د
مامورینو د حیثیت د پر ځای کولو په خاطر یي د مامورینو د روزولو له پاره کورسونه جوړ
کړل چې اوس پرته له شنو څخه کوچني کار هم نه اجرأ کوي .د شنو (ډالرو) ورکول د مامور
د حیثت او نکټایي سره برابره چاره ګڼل شوی ده.
پنځه د برکت :زموږ لوړ مشران (وزیرانو ،ریسانواو نورو دولتي لویانو ) به چې مفلسه شوه د
رتبې په ترتیب به یي یو چاره وسنجول .کله به یي په مقرریو او کله به یي د نورو وړو
سرچینو څخه چاره وکړه چې عزت او آبرو به یي توی شوو .خو د امریکایانو د ډیموکراسۍ
غم دي نه وي .په عملي ډول یي مشرانو ته وښودل .خپله امریکایانو د قراردادونو څخه لس
سلنه وټاکل .اوس هر قراردادي پرته له دي چې ورته بیان یي کړي چې لس سلنه د پروژې د
بهرني مشر او  ...سلنه د وزیر صاحب او دغه ډول سلسه مراتب د مامورینو د قانون پر بنسټ
عملي کیږي پرته له دي چې وزیر صاحب او ریس صاحب خپل آبرو توی کړي او چاته د
رشوت الس اوږد کړي.
شپږم د برکت :په پخوا وختونو کې د ملي شورا غړي د یوې ګولې ډوډۍ په پیدا کولو اویا لږ
تر لږه د هغو پیسو په بیرته راغونډولو چې په وټونو کې به ورڅخه لګیدلي وي ،سرګردانه په
یوه او بل وزارت کې ګرځیدل .کله به یي د مځکو ،دوکانونو او یا ورته شیانو د امر اخیستلو
له پاره بوټونه څیري شول .خو زموږ د هیواد نړیوالو دوستانو اسانه چل وروښود .کله چې
جیب یي تش شي نو وزیران استیضاح کړي .د یوې خوا پر وزارتونو د ګرځیدلو د سرګرداني
څخه خالص دي او عزت یي پر ځای دي .او د بلې خوا د ملت د یو استازي په څیر په نره
خپل حقوق د وزیرانو څخه نغد اخلي.
اووم د برکت :په هیواد کې ښارګوټې او په میلیونو ډالرو ودانۍ جوړي شوی دي .همدا نن مې
ولوستل چې د بشر د حقوقو ځینې ودانۍ داسې جوړ شوی ،که د باران او واوارو کچه څه
زیاته شي نو نړیږي .د بشر د حقوقو مشرې ،سیما ثمر د فساد پر ضد کمسیون مشر ته ویلي،
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دوعا به کوو چې بارانونه او واورې ډیرې و نه اوري .دا څومره قانع کوونکي ځواب دي.
اتم د برکت  :د مجردینو له پاره د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل ،مزار(په اړه یي تازه
خبرونه شته) ...کې د ساتیریو پراخ امکانات شته که څه هم ازاد بازار دي خو یوازې د دغو
مرکزونو نرخونه د ځوانانو د سهولت له پاره تر څارنې الندي دي.
د خیرونو په اړوند به بیا ستاسو چوپړ ته حاضر شم په درناوي پای
 ۲۰۱۳ / ۱۲ / ۲۰زکال
طنز ،د حضرت صاحب مجددی خوب لیدل د امریکا سره د تړون په تړاو

جاللتماب حامد کرزي ټوله شپه د امریکا سره چنه بازی درلودل تر څو په امنیتي قرار داد کې
د امریکایانو څخه لیکلي سند واخلي چې د خلکو کورونه و نه پلټي ،پر بیګناه انسانانو بمباری
و نه کړي .ټوله شپه د ارګ د حرام سرای څراغونه روښانه وه .حامد کرزي د نړۍ د لوي
ښامار سره په چنه بازیو لګیاه و .سهارګاه ته نژدي په چوکۍ کې ناست زړه یې پریشانی وړی
و چې ټلیفون هیبت ناکه زنګونه وهل.
ولسمشر ناڅاپه په ستړی څیره د چوکۍ څخه پورته وغورځید او ګومان یی وکړ چې بیا سپین
اوباما پر لیک لیکلو پښیمانه شوی دي .ژر یي ټلیفون غوږۍ ته حمله کړه او د هلو هلو په ویلو
یي پیل وکړ .ناببره یي یو ناروغ اواز تر غوږ شو چې داسې زمزمه یې وکړل:
کرزی بچیم! خواب بودي؟ حال نماز هم نه می خواني یا چطور؟
نه مجددی صاحب ټوله شپه ویښ وم او څو شیبې مخکې مې لمونځ ادا کړ ،زړه مې پریشانی
وړی وو.
جناب مجددي صاحب! ستاسو نصایحو ته غوږ یم ،امر وکړی!
بچیم فکرت باشد که باز کله شخی نکنی ،امروز جرگه اغاز خواهد شد و من با امریکایا
صحبت کردیم که مردم را قانع کنیم که موافقه امضاء قرارداد را بکند .اینده خودت هم گرانتي
میشه.
جناب حضرت صاحب! تاسو زموږ پیرخانه یاست او ما هر وخت ستاسو السونه مچ کړی دی
نو زما انتظار ستاسو څخه دا دي چې موږ ته هیواد پالنه رازده کړي .د امریکایانو مالتړ
ستاسو د کورنۍ عزت ته ګواښ دي.
کرزی بچیم! جهاد با روس خوب بود تمامی کشورهای غربی کومک کرد ،دالر بود ،سالح و
همه نعمت ای روی زمین در اختیار ما بود .ولی ایستاد شدن در مقابل غربی ها بی عقلی و
حماقت است .نیاکان ما روابط خوب با انگلیس داشت .فکر ته بیگیری که در مقابل این قدرت
بزرګ ایستاده گی نه کني .اگر اینکار را کردی ،دوعا ما با تو نیست.
جناب حضرت صاحب! و به ګورو چې د جرګې غړي څه وایي؟ بیا به په ګډه پریکړه کوو.
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د جرګې په جریان کې مجددي صاحب خپل هڅې وکړي .د جرګې تر پای ته رسیدو یوه شپه
مخکې د کرزي او امریکا تر مینځ شرایط ډیر خړ پړ شول ځکه کرزي یي تهدید کړی وو.
جناب کرزي ټوله شپه خوب کړی نه و ،د خپل راتلونکي تاریخ او د هیواد د سرنوشت په
چورتونو کې ورباندې سهار شو .نو د ځان سره یي پریکړه وکړه چې په هیڅ ډول به دا تړون
السلیک نه کړم تر څو امریکایان مې پر ګونډو کړي نه وي.
سهار د جرګې وروستۍ ورځ وه بیا هم کرزی صاحب د جرګې تاالر ته د ورننو تو سره سم د
جناب حضرت صاحب السونه ښکلوي او وروسته په وینا پیل کوي.
نن تر تیري ورځې ډیر ستړی خو قهرجن ښکاریدی .د جرګې د ګډون والو پریکړه یي څو ځله
ورباندي تایید کړل خو وروسته یی د امریکا د درغلیو په ویلو پیل وکړ.
کله چې حضرت صاحب ته وار ورسیدي ،داسې وفرمایل:
کرزی دستم می بوسه و خودم پنجاه فیصد در دولت شان سهم دارم ولی بعضی اوقات سرکشی
میکند.
کرزی بچیم! شب استخاره کردم ،خواب هم دیدم ،نیاکان خود را در خواب دیدم که به کرزی و
جرگه بگو که قرارداد را با امریکا امضاء کند.
خوب گ وش کن! در مقابل امریکا جهاد مطلق حرام است .نمی بیني که تمام رهبران جهاد را
صاحب عزت و دارایی ساخت ،خودت هم ریس جهمور کرد ،مه نمی فهمم که دیگر چی
میخواهی؟ جهاد کامیاب شد ،پول و دارایی داریم .ملک ارام است از برکت امریکا.
جناب حضرت صاحب! د هیواد او اینده ګټو ته نظر واچوه ،هره ورځ پر بیوزلو افغانانو چاپی
وهی...
مجددی صاحب په قهر شو ،داسی وفرمایل:
اگر در دو روز قرار داد را امضاء نه کنی ،دوباره هجرت میکنیم .نه به تو استخاره میکنیم و
نه دوعا .امریکا در کشورم شهید داده .خالد بن ولید ،جنرال دوستم از تو کده هوشیار است که
از شهیدا امریکا یاد کرده .تو خو بی عقل و کله شخی قندهاری برآمدی .کجا مردم بیگناه را
کشته ،چند تا طالب بی عقل را جزا داده تو موضوع را کټه کردی.
تمام رهبران جهاد می گه امضاء کو ولی تو کله شخی می کني .ما مجبور هجرت می کنیم و
نمیخواهم که طالبان مال و دارایی ما را بیگیره به چی زحمت پیدا کردیم.
کرزی بچیم! ریش سفید ما را بیبین که با امریکا وعده کردیم که کرزی از گفم سر کشی نمی
کنه ،تو این وعده خالفی را به این ریش سفید ما روا داری؟
دا ځل ولسمشر په قهر شو او د حضرت صاحب ناز یی ونه منۍ خدای خبر حضرت صاحب
په ترکیه او که په ډنمار کې غواړی واوسیږي خو یو ښه کار یی وکړ چې خپل راتلونکو ته یی
ځالنده تاریخ پریښود چې د پردیو غالمي یی همیشنۍ دنده وه.
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 ۲۰۱۳ / ۱۰ / ۴زکال
طنز د افغانستان له پاره څه ډول ولسمشرقصاب او که غل اړین دی

په افغانستان کې د ولسمشر د ټاکنو بازار ډیر تود دی ،هری خواته د ایتالفونو منډې ترنډې تر
سترګو کیږي .د خوښي ځای خو دا دی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې هر څوک د نوماندي حق
لري .د امریکایانو له برکته ډیموکراسۍ د بري نهایي پړاونه طی کوي دا ځکه د افغاني ټولنې
ټولو قشرونو او ډلو ته حقوق په مساویانه توګه په نظر کې نیول شوی دي.
په پیل کې د ملي اجماع د جوړولو هڅې پیل شوی چې لومړی اجماع د هیواد په شمالي
والیتونو کې شوه .په دغه ایتالف کې د هیواد نامتو مشهورو کارپوهانو ګډون درلود .ایتالف
ځکه بریالی نه شو چې په پیل کې د غلو او قاتالنو خپل منځي دښمني پیل شول ځکه غله نه
غواړي چې وژنې وکړی ځکه کړنالره یي اجازه نه ورکوي ولې قاتالن پرته د وژنو څخه
خپل د اصلي کړنالرې څخه ځان منحرف ګڼې.
د افغانانو بخت یاري وکړه د غلو مشر ځان نوماند اعالن کړ او ورته مرستیاالن یي هم
وموندل .د قاتالنو ورځ ډیر خرابه وه ځکه نوماند یي نه درلود ،خو د نیکمرغه یي وړ کس
وموند چې تیره ورځ یي د نوماندی اعالن وکړ او مرستیاالن یي وموندل خو یوه لویه کمبودي
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یی دا ده چې د ښځو د سینو پری کولو متخصص ورسره یو ځای نه شو .سیاسي شنونکي وایي
چې دغه متخ صص ښه دي چې د غلو په ډله کې وي ځکه کیدالی شي چې د هغه د مسلکي
پوهاوي څخه کار واخیستل شي .شنونکي وایي چې د قاتالنو مشر ډیره اوږده تجربه لري نو
اړتیا نه شته چې نوموړی متخصص ورسره ملګري وی یوازي څو کانتینرونه او دري ټنه
میخونه باید د کابل ملي تجاران مرسته ورسره وکړي.
د سیاسي شنونکو په آند اوس د دو پورته ایتالفونو انډول بیخې برابر دی ځکه د مهمو چارو
کارپوهان په دواړو ډلو کې په مساوي ډول ویشل شوی دی .هیله داده چې د یوه لورې په ګټلو
سره اپوزیشن هم مرسته ورسره وکړي نو لویه نیکمرغې به د افغانانو په نصیب شي .اټکل
داسې کیږي چې پرمختګونه به د ـ ۱۹۹۲ـ  )۱۹۹۶کلونو په پرتله ډیر چټک وي.
د یو بل خبر له مخي د ډارونکو مشر هم د نوماندی له پاره تیاري نیسي ځکه د ناڅاپې پیښو په
وخت کې کیدالی شی چې د لوړ رتبه مامورینو سره مرسته وکړی چې د پیښې د ځای څخه په
امن سره تیښته وکړی .نوموړي څو کاله مخکی د مجاهدینو د جشن په نمانځلو کې عمال په
اثبات ورسول چې کیدالی شي د یو ټن وزن په درلودلو هم د مرګ څخه ځان وژغوري.
د لوړ پوړو چارواکو ژغورل ځکه اړینه خبره ده چې د قدرت تشه رامینځ ته نه شي.
د رسنیو په حواله داسې نوماندان هم شته چې د ملي ګټو خبري کوی او ادعا لری چې په هیواد
کې رښتینۍ سوله رامنځ ته شی خو د صالح الدین رباني د سخت غبرګون سره مخامخ شوی
دي.
صالح الدین رباني خبرلوڅو ته وویل :زما مرحوم پالر په دی الر کې ژوند د السه ورکړی
دی .ما د پالر سره وعده کړی وه چې زه به ټکي په ټکي د مرحوم پالر ارمانونه تر سره کوم
اوچې ژوندی یم د سولې بوی څوک ونه ویني .په همدی خاطر مې د ښاغلي ډاکټر عبدهللا سره
د هغه په کړنالره کې په غټو ټکو ولیکل :که ښاغلي ولسمشر د سولې راوستلو په الر کې یو
قدم اوچت کړي ،زما د کلک غبرګون سره به مخامخ شی ځکه خدای بخښلي پالر مې داسې
وصیت راته کړی و« :ګرانه زویه! زما د بري راز د قومونو په نفاق کې و ،د پښتونو سره مې
په یوه ژبه خبري کولي خو تاجکو ،هزاره او ازبکو ته مې مسایل بل ډول بیانول .ما وعده
کړی وه چې په افغانستان کې به څوک سوله راڅخه ونه څکي ځکه د افغان د کلیمې څخه
نفرت لرم».
زه ډاډه یم چې په هیڅ بیه به هغه کسانو ته موقع ورنه کړم چې په هیواد کې دایمي سوله راولي
ځکه نو زه باید وزګار وګرځم چې زموږ د زغم وړ نه ده او پالر مرحوم به مې په قبر کې نا
ارامه شی.
د دغه غبرګونو په پایله کې ښاغلي اشرف غني هم د خپلې کړنالرې څخه الس په سر شو ،د
هیواد په ګټه یې وبلل چې د زرګونو هلمندي او کندهاري طالبي سرتیرو وژونکي چې نړیوال
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شهرت هم لري د خپل لومړی مرستیال په توګه وټاکي .خو جنرال دوستم وویل چې ما د دفاع
وزیر کړه ځکه د مجددی صاحب غوښتنه وه چې زوی یې د ولسمشر مرستیال شي .زه یي
هیله پر مځکه نه اچوم ځکه چې ماته یي د «مجاهدکبیر» او «خالد بن ولید» مقام راکړی دی.
خو کله چې مجددي صاحب د جنرال دوستم د پیرزوینې څخه خبر شو ،په دوعا ویلو یې پیل
وکړ چې دغومره پیرزوینه کافي ده .زما د اوږده خدمت په مقابل کې خو کرزی صاحب هم
دومره نیکي نه ده کړي .ته زما د الس نهال یي ځکه د مجاهد کبیر ،خالد بن ولید لقبونه او د
سترجنرالی رتبه مې درکړی ده .زه هیله لرم چې د خپل کارپوهي پر بنسټ د پخوا نه زیات د
افغانستان خلکو ته خدمت وکړی .د هر مخالف او ورسره کورنۍ سرونه پري کړی چې بیا
زموږ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي .د بری دوعا درته کوم.
د شنونکو په آند کیدالی شی چې په دغه یارانه کې د حملو جګړه پیښه شي ځکه ولسمشر او
مرستیال یي دواړه د زغم او صبر سره مخښه کړی ده خو هیله ده چې د ارګ ساتونکي بهرني
وی تر څو د دو تر مینځ د فزیکي جګړې مخه ونیوالی شي.
ښاغلي عبداله او شیخ الحدیث استاد سیاف تیره شپه په کانټینینټال هوټل کې غونډه وکړه په
داسې حال کې چې د دواړو مرستیاالن حاضر وو .د ناظرینو په توګه مارشال صاحب ،استاد
خلیلي او جنرال دوستم هم تشریف درلودي .په غونډه کې پر ملي او نړیوالو حاالتو ژور بحث
وشو .د دواړو نوماندانو همږغي د ناظرینو له خوا توصیه شول .مارشال صاحب ،استاد خلیلي
او جنرال دوستم وعده وکړه چې دوی به په بشپړ زیراکت هیڅ ډول همکاري نه سپموي .الندې
مواد یي ډیر مهم وبلل چې باید جدي پاملرنه ورته وشي:
 ۱ـ د ملي شورا د راتلونکي ترکیب له پاره باید ډیره هڅه وشی چې نالوستي کسان ملي شورا
ته الر پیدا کړي ،ځکه افغانستان د روڼ اندو له السه تباه شوی دي.
 ۲ـ د وزیرانو د ټاکنو شرایط
الف :د وزیرانو په انتخاب کې باید ډیر دقت وشي .هر وزیر چې ټاکل کیږي لږ تر لږه باید سل
میلیونه ډالره نقد په بانکونو کې ولري او د افغانستان په دننه کې دوې بنګلې په شیرچور او
دوې بنګلې په دوبی کې ولري ،ځکه د بډو اخیستلو هڅو ته باید اړتیا ونه لری.
ب :لږ تر لږه یې سل کسان په کانتیرونو کې وژل وی ،ځکه په کار ده چې د دولت د مخالفینو
سره جدي او مسلکي چلند په کار دي.
ث :د کډوالو وزیر باید د ایراني مقاماتو سره نژدی اړیکې ولري ،او د پاکستان سره یې هم باید
اړیکې خرابې نه وي ،ځکه هلته ډیر کډوال شته .هغه کډوال چې د عدالت او مرستو
غوښتونکي وی ،ښه به دا وي چې زموږ ورور هیوادونه یي اعدام او یا په جیلونو کې واچوي،
ځکه زموږ زندانونه ډک دي.
ج :د امنیت لوی ریس باید د نړۍ د مشهورو څارګرو ادارو په ځانګړی ډول د  CIAسره ښې
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اړیکې ولرې .د متهمینو په شکنجه کولو او اقرار اخیستولو کې باید په امریکا کې لږ ترلږه
شپږ میاشتي زده کړی او شپږ میاشتي پراکتیک کړی وي.
د :د حج او او اوقافو وزیر ،د ولسمشر مرستیاالن او ډیره کي وزیران باید تر دوښځو ډیري
نکاح کړی ښځې ولري .خو هغه جهادی مشران چې د دولت مالتړ کوي ،باید د دارالحرب د
قوانینو له مخې د ډیرو پیغلو سره (جهاد النکاح) وکړی تر څو په ټولنه کې رواج پیداکړي.
شیخ اصف محسني په هغه صورت خپل اوسنی موقف ساتالی شی چې د صیغه قانون په عملي
ډول په افغانستان کې پیاده کړي.
ذ :د پیسو په ټولولو کې ټول وزیران باید بشپړ مهارت ولری تر څو ملی بودجه تقویه کړي.
ر :د نشه ای توکو سره د مبارزي او د کورنیو چارو وزارتونه باید د هیروینو قاچاق داسې
تنظیم کړي چې په ملي عوایدو کې زیاتوالی راشي او د جهادي مشرانو اړین احتیاجات هم
پوره کړای شی تر څو د مالیې وزارت د جنجال څخه خالصوي.
ز :هغه دولتي واکداران چې د ګوندونو په مشرتابه کې وي ،باید دوسلو زیرمې ولري او د
مارشال صاحب نصایح په نظر کې ولري .په دی مانا چې د اړتیا په وخت کې غرو ته د ختلو
مالي او پوځي توان ولرالی شی.
دغه ټکي باید بریالي ولسمشر په پام کې ونیسي پرته له دي هیواد د بحران لور ته تلالی شي.
 ۲۰۱۳ / ۱ / ۶زکال
طنز په ټاکنو کې ګډون د لرګو منډلو سره مل دی

لویدیزې ډموکراسۍ ډیرې ګټې را نصیب کړي چې موږ یې باید مننه وکړو.
جناب ولسمشر نا شکری کوی خو ملي شورا او شمالي ټلواله یې د ګټو څخه خوند
اخلي .زه غواړم ګټې یې په الندې ډول درته بیان کړم:
ـ جنسي تیري باید د کلتور یوه برخه شي ،پرته له دي نه په هیواد کې د ښځو ازادي
تأمین کیدای نه شي .خو د خوښۍ ځای دي چې د دې پروسې په چټکوالي کې د شمالي
ټلوالي لوړ پوړو چارواکو ښه ونډه اخیستي ده .خو په شمال کې ولسونه اوس هم د دغې
پروسې په پرمختګ کې خنډونه جوړوي.
ـ د هلک خوښولو (بچه بازي) پروسه باید په ټاکلي کچه پرمختګ وکړي پرته له دی
څخه زموږ هیواد د نړۍ د پرمختللو(لویدیزو دوستانو) هیوادو سره سیالي کوالی نه
شي .د دغه ارمان د پوره کولو له پاره د دفاع اوسنی وزیر قرباني ورکړل چې د ملت
له پاره د مخکښ رول ولوبوي.
د پیسو ژر پیداکولو اساني الري باید ولټول شي چې د خلکو اقتصاد پیاوړي شي .په
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تیرو دولسو کلنو کې د اهل کفر د پریمانه ډالرونو څخه زموږ مشران د لوړو مرتبو
خاوندان شول .خو زموږ مشران اوس بله توصیه کوي چې په اوسنې حالت کې د بل
میتود څخه کار واخلي .اغیزناکه ګټه اخیستلو اسانه الر داده چې بهرنی څار ګرو ادارو
ته موثق راپورونه برابر شي او په ښه بیه ورباندې وپلورل شي .ښه بیلګه یې مارشال
صاحب فهیم دی چې خر یې نه درلود ،خو اوس د هر نعمت خاوند دي .ټنبلو او بیدو
ولسونو چې خوځښت نه درلو د ،ګناه یې خپله ده .د افغانستان د تجزیې له پاره هڅې هم
ښه تود بازار لري ،خدای مې دی غاړې نه بندوي ،وایې چې د دې موخې د انګازو
خپرولو له پاره هم ښې پریمانه ډالرې ویشل کیږي.
څومره بیداره او هوښیار مشران لرو ،محقق صاحب تر ټولو ړومبي نوي بازار ته الره
پیدا کړه وایې آن چې د برتانیا د مقاماتو څخه یې غوښتنه کړي چې افغانستان تجزیه
کړي.
د ولسمشریزو ټاکنو د ګټلو له پاره هڅې پیل شوی دی که څه هم د ټاکنو کمسیون یي
ناقانونه ګڼې .ښاغلي اشرف غني د مناظرې وړاندیز د هیواد پر هرګوټ کې چې سیال
نوماندان وغواړي ،وکړي او دا یي هم په ډاګه کړه چې که د خبرو مناظره نه کوي،
جنرال صاحب دوستم به د بزکشي سیالي ورسره وکړي.
عجیبه ده ځکه د ښاغلي شیخ الحدیث سیاف صاحب مرستیال ،ښاغلي تورن اسمعیل چې
ږیره یې تر سیاف صاحب لنډه نه ده د ټاکنو د سیالۍ نوي میتود اختراع کړ .تیره ورځ
یي د ټاکنو د کمپاین غړو یانی کلکو مالتړو د ښاغلي اشرف غني د مالتړي سره
بزکشي و نه کړه ځکه په هرات کې دود نه دي .نو د ښاغلي اشرف غني مالتړي یې را
چپه کړ او لرګی یې ور ومانډه چې ډاکټرانو یې هم پخلي کړي دي.
خو زه ځکه هیښ پیښ نه شوم چې سیاف صاحب د فتوا ورکولو واک لري او اوس د
ف توا ګانو بازار هم تود دی .کیدالی شي دا هم د فتوا په واسطه روا او مروج کار وي،
خو که فتوا ور نه کړی ایله بیله ډموکراسۍ خو ده ځکه د پرمختګ یوازني ښه الر
نوښت دی.
چې د ټاکنو سیالی به لرګو منډلو پیل شوی ،نو خدای خبر دي چې د ټاکنو مخالفین
(طالبان) به په ټاکنو کې د ګډون په تورکومه سزا وټاکې؟
خدای دي خیر پیښوي چې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په بزکشي پیل او آن د لرګو
منډلو ته ورسید ،څرګنده نه ده چې نور به ال څه نوښتونه وشي.
هاخوا بیا زموږ د ولسمشري په نوماندانو پسی خلکو را اخیستی ده چې د دوي ځینې
کسان څارنوالی ته د پوښتنو له پاره ورپیژندل شوی دي .خو د لویې څارنوالي ستونزه
داده چې کوم جرمونه جنګې جرایم ګڼل کیږي؟
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لویه څارنوالي اندیښنه لري چې خدای مه کړي چې مشرانو ته ضرر ونه رسیږي ،ځکه
په لویو مشرانو پسي هم ډنډورې روانې دی .لویه څارنوالي په دوعا دي چې خدای دی
وکړی چې ولسمشر او یا یې مرستیاالن د یو فرمان په واسطه دغه څیړنې په ټپه
ودروي چې بیچاره څارنواالن د دغه لوی افت د پوښتنو او ګرویږونو څخه په امان
شي ،ځکه چوچه داره دي ،د ټاکنو دسالیو د ورته سزاو زور په خدای که لري.
د بګرام د بندیانو موضوع هم توده ده ،هلته هم وروسته تر دولسو کلنو اختراعګاني
کیږي ،وایې تور زندان موندل شوی دی .دا به نو د ځمکې پر سر تور دوزخ ونوموو
خو امریکایان ډیر په غوصه دی .د امریکایانو غوصه پر ځای ده ځکه په  ۲۰۰۱زکال
کې  ۵۰۰۰طالبګوټي د شمال په واکدارانو ووژل نو اوس د تور زندان موندل ولې موږ
تروه کړو؟ دغه د امریکایانو ګیله هم تر یوې کچې پر ځای ده.

 ۲۰۱۴ / ۲ / ۱۲زکال
طنز ،د ارګ په امید د خلکو سره ژمنې

زما ګرانو هیواد والو او زما زړه ته را نژدي دوستانو!
تاسو ټولو دوستانو ته خواست کوم چې زما د بریالیتوب له پاره د ټولو روا او ناروا تبلیغاتو
څخه ګټه واخلي چې زه ولسمشر شم .زما موخه دا نه ده چې خدای مه کړی خیانت وکړی او
درواغ ووایاست .خو وایي چې سیاست دروغ او فریب دي .که په درواغو او چل باندې د ولس
له پاره چوپړ وکړو نو څه ګناه لري.
وګورۍ! زما مرستیال د ټولو قتلونو ،چور او چپاول په وجه د ولس څخه بخښنه وغوښته .شیخ
الحدیث د زکات د ادارې د جوړولو وعده کړي ده .نور نوماندان او مرستیاالن هم د خدای
شکر دي د ښو پیسو خاوندان دي .ډکه کاسه چې وچړپیږي ال هم خواران به په ماړه شي.
زموږ د ټولو نوماندانو ګډ ارمانونه ولس ته چوپړ دي او هر نوماند چې بریالی شو الندې دندې
به په بیړه تر سره کوي:
ـ تر هر څه مخکې به زموږ د نړیوالو مهربانو دوستانو په سر کې امریکایانو زړونه خپل
کړو .پر تیرو غلطیو به ستاسو هیوادوالو په استازیتوب ورڅخه بخښنه وغواړو .باور لرو چې
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بارک اوباما به ستاسو بخښه غوښتل ومني ځکه یو ریښه یي مسلمانه ده.
ـ ټول هغه طالب زندانیان چې پر خالصیدلو یي امریکایان خفه دي ،په لږ وخت کې به
زندانونه د طالبانو او عوامو خلکو څخه ورته ډک کړو.
ـ ټولو هغه کسانو ته چې زما په کمپاین کې زحمت ایستلي وي ،مناسب مقامونه ورکړو.
ـ په کابینه کې به هغه صادقو او وفادارو کسانو ته چې زما په کمپاین کې ډیرې پیسې لګولي،
ولس یي په ډول ډول درواغو قانع کړي وي ،ځای ورکړل شي .تر څو وکوالی شی چې خپل
لګول شوي پیسي او یوه اندازه ګټه په الس راوړي.
ـ دا ځل د پیسو ټولول بله بڼه لري ځکه زموږ دوستان د پخوا په شان پریمانه پیسي نه راکوي.
نو هر لوړ پوړي چارواکی ته په کار ده چې د پیسو په ویش کې بشپړ عدالت په پام کې
ونیسي.
ـ تاسو پوهیږي چې افغانستان د بهرنیو دوستانو په مرسته او قربانیو ډیر پرمختګ کړی دي او
ډموکراسي په عمل کې پیاده شوی ده ،زموږ کارپوهان ،لوړپوړی چارواکي او د ملي شورا
غړي په سیاست کې د پخوالي الره طی کوي .نو دا ځل باید د حکومت او ملي شورا تر مینځ
ناندري په ریښه کې له مینځه یووړل شي .یوازني د حل الر داده چې هر څومره پیسي چې
السته راځی ،حساب به یي روڼ او شفاف وي او د ویش په اړوند به یي زه شخصا پریکړه کوم
چې د هیڅ چارواکي حق تلف نه شي.
ـ د ملي وحدت د ټینګولو له پاره ټینګ تدابیر نیول شوي دي .د بیلګې په توګه د هر ملیت
مخورین به د بشپړو امتیازاتو څخه برخمن کړم چې نور د شکایت سوړه بنده شي.
ـ ډاکتر صاحب عبدهللا چې فیدرالي او پارلماني نظام غواړي ،حق لري ځکه د وټونو
ورکوونکي همدغه هیله لري .نو د واک د نیولو له پاره د ډاکټر عبدهللا مشروع حق دي چې د
جمهور ریس د مقام له پاره قرباني ورکړي.
 ۲۰۱۴ / ۱ / ۱۹زکال
طنز :د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ټلیفوني خبري د امنیتي تړون په تړاو
اوباما :سالم جاللتماب کرزی ،حال و احوال دی ښه دی؟
کرزي :بلی خیری و خیریت دی .د میشل اوباما په اړوند ډنډورې خپري شوی دی ،څنګه د
ډنمارک پر صدراعظمي خو عاشق شوی نه یي؟
اوباما :ته د میشل خبري پریږده ښځې دغه ډول بی ځایه حسادت لري .ته د افغانستان د
احواالتو په اړوند معلومات راکړه.
کرزي :دلته احوال ښه دی خو کله کله ځانمرګی بریدونه کیږی .خلک وایي چې تاسو جناب هم
په ځان مرګو بریدو کې الس لري.
اوباما :موږ اړ یو چې د طالبانو ځواب د دوي په ژبه ورکړو .د پاکستان د تبلیغیانو په مرکز
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کې چاودنې طالبان ولړزول.
کرزي :تاسو جناب هم په ځان مرګو بریدو کې الس لري؟ د لبنیانو د هوټل ځان مرګي هم
تاسو پالن کړی و؟
اوباما :دا خبري پریږده د تړون په اړوند ووایي چې کله یې السلیک کوي؟
کرزي :ما څو ځلي درته وویل چې زما شرطونه و نه منل شي نه یې السلیک کوم ،بیځایه
جرګې او مرکې دی پریږده ،والکه یي بیخي راباندي السلیک کړي .داسې معلومیږي چې ته په
زور ګوتي وهي.
اوباما :نو موږ به اقتصادي مرستې بندي کړو او سرتیري به ټول وباسو.
کرزي :زویه! خپله ماتې به په څه شي پټه کړي؟ ما هم د کندهار د کرز بولي ،والکه مې چرت
ستا په سرتیرو او پیسو خراب دي.
اوباما :ما مقرر کړي اوس سرکښي کوي؟
کرزي :نه ته نه وي تا خو په دغه تور مخ په ټاکنو کې السوهنې کولي ،رابرت ګیټس دی لمن
پر سر درواړول .ستا له پاره شرم نه وه چې په دغه لوي کوټی دی په ټاکنو کې السوهنې
کولې؟
اوباما :ډیرې غورې مه کوه که نه سخته سزا به درکړم.
کرزي :زویه! الس دی خالص ،زه د زمریانو د هیواد یم زموږ په هرکلې کې زمریان شته ،د
میرویس او ګورګین کیسې ولوله.
اوباما :ته په زور ګوتي وهي په غونډه کې دی یو شعر هم ویلی و:
ټیټ مې مه بوله غورځنګ راباندې مه کړه
زه په دې افتاده ګۍ کې لوی ګړنګ یم.
مشاورینو راته وژباړه خو خپل غوصه مې کنترول کړل.
کرزي :هو! دا شعر مې ځکه ووایه ،ته د شورویانو څخه پوښتنه وکړه چې د کرز په کوڅو
کې څومره ټانکونه نابود شول؟ د عبرت درس واخله!!!
اوباما :نو ته د ټاکنو انتقام اخلي؟ زموږ دومره مرستې ستا هیري شوی؟
کرزي :نه زموږ مرستې هیری نه دي خو د خپلو یتمیانو ژړاوې چې ستا د وحشي پوځ په
بمباریو کې وژل کیږي ،نه هیرومه ،ورک شه په دغه تور مخ نور دي د امریکا خلکو ته تور
مخی کوم.
اوباما :موږ ډیر ولسمشران زنداني کړي دي ،تر ولسمشري وروسته دی د جنګي جرمونو په
تور زر کاله زنداني کوم.
کرزي :او ډرا ،چې کرز ته والړ شم بیا ستا نر هم څه نه شی کوالي .ته دی خپل ماینه وساته،
ته دومره کمزوري یي چې د ماینې د شوخی وزر ور کښالی نه شي نو بیا په ما به څه وکړي؟
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اوباما :جناب کرزي صاحب ته یو څه ارام شه .د بګرام څخه زندانیان مه خوشی کوه .د ټولو
امریکایانو غوصه پاریږي.
کرزي :تاسو په شینو سترګو زموږ مظلوم ولس په نیمه شپه وژني او بیا یي زندان ته اچوي،
خو بل لوری ته د بشر د حقونو ناري وهي .بیګناه انسانان مو په وحشي زندان کې پرته له
محکمې اچولي دي .که بیا هم د زور څخه کار اخلي ستا کار دي؟
اوباما :نور می اعصاب مه خرابوه ،هر څه مرستې بندوم ،د سختې جزا انتظار وباسه!
کرزي :زما د مرستیال خبری دی وا نه رویدلي چې ویي ویل غره ته پورته کیږو .تاسې
حساب پرکولو خو هغه دي چلینج یي در کړ چې یوازې د غرو ډبرې درباندې را خوشي
کړي ،په تیښته به شي.
دواړ لورو په قهر او غضب کوشی کښیښودلي.

طنز در مورد کاندید ارسال
خبرنگار :آقای هدایت امین ارسال ,گفته میشود که حمایت مردمی از شما به اساس نظرسنجی
اخیر صفر در صد بوده است ,در این مورد چی میگویید؟
ارسال :این یک سروی جعلی بوده است.
خبرنگار :در سروی های قبلی هم حمایت مردمی از شما به یک در صد نرسیده و زیر یک در
صد بوده است...
ارسال :آن ها همه جعلی بوده اند...
خبرنگار :پس شما فکر میکنید ,که در انتخابات در صدی آرای شما بیشتر خواهد بود؟
ارسال :نخیر ,انتخابات هم تقلبی و هم جعلی خواهد بود...
خبرنگار :پس راه حل در چیست؟ چی گونه باید از این تقلب که شما از همین اکنون مدعی آن
استید ,گرفته شود.
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ارسال :یگانه راه حل اینست که ما یک میکانیزم جدید را که در آن نه تقلب و نه جعلی کاری
امکان دارد برای گزینش رییس جمهور آینده ,در نظر بگیریم...
خبرنگار :آن میکانیزم چیست؟
ارسال :من به رییس جمهور کرزی هم گفته ام .یگانه راه حل انجام "شیر و خط" است .به جای
این همه پول مصرف کردن ,کمپاین کردن ,یک کمیسیون را مصروف کردن ,در مقابل همه
رسانه ها یک شیر و خط انجام بدهیم که کی رییس جمهور میشود .نه امکان تقلب وجود دارد
و نه هم امکان جعلی کاری.
خبرنگار :بسیار خوب ...تشکر از شما
ارسال :از شما هم تشکر
 ۲۰۱۴ / ۳ / ۹زکال
طنز ،ښه دی چې د ولسمشري له پاره ټول نوماندان او مرستیاالن یی یو ټیم شي

د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان په منډو ستړی شول چې خپل پلویان زیات کړي خو ځینې نور
هڅه کوي چې یو شمیر نوماندان ورته تیرشی ،چې زلمی رسول په دغه کار کې بریالی شو او
قیوم کرزي یي مالتړی شو .خو زه ټولو نوماندانو ته الندې دوه وړاندیزونه لرم:
 ۱ـ د ولسمشر حامدکرزي حکومت ته بیعت او د ټاکنو څخه الس پر سر کیدل ځکه چې:
ـ که په رښتیا د ولس خیر غواړي ،باید په ګده او اتفاق د ارګ ماڼۍ ته پړي په غاړه ورشي
چې موږ تاسو ته بیعیت کوو ،ځکه ټاکنې اړتیا نشته.
ـ اوس ولسمشر حامد کرزي یوازې شو ځکه مارشال صاحب په حق ورسید .د یو لوی ملي
مشر او د هیواد د پوځ جګپوړي مارشال صاحب په درناوی لږتر لږه دري کاله ټاکنې وځنډوي
او پریږدي چې ولس خپل د غټ پټ جهادي مشر ویر په ارام چاپیلایر کې ونیسي.
ـ ستاسو د ډلې څخه ډیرو د ولسمشر سره رسمې دندې اجرأ کړی دی ،کیدای شي چې په نوي
کال کې مو په ښه منصبونو مقرر کړي که تفاهم ورسره وکړي.
 ۲ـ که لومړی وړاندیز مو پر اشتها برابرنه دی نو د ټاکنو تر سره کولو له پاره الندې وړاندیز
ومنئ:
ـ دا چې په هره ډله کې د جهادي حکومت د دوران اتالن شته ،که یې هیڅ هم نه وی کړي لږ
تر لږه د زرو غیري جهادیانو او یا د جهادیانو د امرونو د سرغړونکو سرونه خو به یي غوڅ
کړی وي نو ښه دی چې خپل د یارانو سره یو ځای شی چې ډیرې ګټې لري.
ـ د ټاکنو په دوران کې د ډیرو منډو ترنډو څخه خالص شي او ولس د غونډو د عذاب څخه
خالص کړي.
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ـ ځینې د اسالمي احکامو ناخبرو نوماندان ښځو ته هم تبلیغ کوي او په لوړه کچه زموږ
خویندې میندې اړ ایستل شوی دي چې په پټ مخونو په چادري او یا غټ تور پوڼۍ کې غونډو
ته راشي ځکه د ښځو روا او ناروا حقونه که خیر و ،ورکول کیږی .مګر پام کوي که د اشرف
المدارس کسان درخبر شول ،ټاکنیز کمپاین به مو دړی وړی کړي.
ـ دا چې ښځې زموږ د علماؤ او په ځانګړی توګه د شیخ الحدیث سیاف په امر باید د کورونو
په چاردیوالۍ کې په عزت ناستې وي ،نو بده خبره ده چې د ټاکنو په ورځ بهر راووزي.
ـ موخه یوه ده چې د هیواد شتمنې په انصاف او عدالت سره وویشل شي ،حق و حقدار ته
ورسیږي .داسې نه کیږي چې هر څه د څو تنو وي.
ـ موږ پوهیږو چې ډبل عبدهللا ،دوستم ،محقق ،تورن اسماعیل ،احمد ضیا مسعود ،شیخ الحدیث
پروفیسور عبدالرب سیاف او یو شمیر نورو جهاد کړی دی .که یوازې د افشارو سیمه وګورو،
د شیخ سیاف په نوښت د نفوسو د زیاتوالي مخ نیوی یي په ډیر تدبیر کړی ،محقق او نور هم
دغسې درواخله نو باید د مجاهدینو حق تلف نه شي.
ښه به داوي چې ټول نوماندان سره یوځای شي او افغانستان د غنیمت په توګه سره وویشي،
البته په ویش کې مشر ،کشر ،د جهاد مظبوط قوماندان او نور ځانګړتیاوي په نظر کې ونیسي.
که یو نوماند خوښ کړی د طالبانو د ډار څخه به هم خالص شي .پای
 ۲۰۱۳ / ۱ / ۱زکال
طنز ،نوی کال ،زړی خبري

نوی کال شو خو حضرت صاحب اوس هم په کډوالۍ او غربت کې شپې تیره وي .د افغانستان
رسنۍ هم ډیر ناځوانه دي ،ځکه د واک په وخت کې ښه یاران وي خو د واک څخه چې لیري
شي ،کیسه یی مفته شی .خالد بن ولید هم نمک حرامه راته ښکاري ،ځکه خپل پیرخانه یې د
همیش له پاره هیره کړه.
تر ټولو کرزی صاحب ډیر په زیان کې دی ځکه د استخاري کارپوه یې د السه ورکړي دي.
تر ټولو کارپوهانو په دغه شیبه کې د استخاري سره اشنایې اړینه ده .رسنۍ خو دا هم نه وایې
چې حضرت صاحب خپل اصلی ټاټوبي (انګریز) ته تللي دی او که یې په ګاونډ کې استوګنه
کوي او که خدای مه کړي اجل ته یې ښه راغالست ویلي دي .داسې نه شي لکه ببرک کارمل
چې د دربار څخه وشړل شو په کانتینر کې شپې او ورځي تیره ولي.
که جناب حضرت صاحب په ترکیه کې د عالج په کارونو لګیاه وي خو بیا هم خیر و خیریت
دي.
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پر کرزي صاحب دي خدای فضل کوي ځکه له یوې خوا د خپل آس څخه کوز شوی نه دي او
د بلي خوا یې خپل دوعاګوي له السه ورکړي دی .په تیرو وختونو کې د حضرت صاحب
نیکونو پاچا جوړولو او ړنګولو .غازي امان هللا خان یي غازي او کله یې چې زړه ور څخه بد
شو مرتد او حبیب هللا سقاو یې خادم دین الرسول هللا کړ.
زه فکر کوم چې حضرت صاحب تر اوس پوري په امریکایانو څه دم و چو کړي و ،ځکه پټه
خوله وه او یا یې هم د تړون وخت اوږدولو .مګر دا چې کرزي صاحب بیا هم د نوي کال
شکرانه حضرت صاحب ته و نه لیږل او یا لږ تر لږ یي د جناب حضرت صاحب د خوښي له
پاره د هغه زوي په کوم نوی غوښن منصب و نه ټاکه نو د استخاري او دوعاګانو لور یی د
اوباما لوری ته بدل کړ .دا ځکه اوباما تر نوي کال پوري لکه ویده چې و ،د نوی کال د پیل
سره د حضرت صاحب د سر په صدقه د عقل سوړه یې خالصه شوه او بیا یي د امنیتي تړون
موضوع جدي کړل او وایی چې ژر به د افغانستان څخه خپل سرتیري په عزت سره وباسي.
د بګرام د زندان موضوع یې هم ټینګه نیولي ده ځکه د بګرام د زندان څخه د افغانانو خوشي
کول داسې دی لکه د اوباما زړه چې راباسي .د بګرام زندان د ګوانتانامو په ډول د بوش د
خاطراتو څخه شمیرل کیږي .په امریکا کې هم د نورو لویدیزو هیوادو په څیر تاریخي اثار
ډیر ارزښت لري نو ځکه د بګرام زندان هم د امریکا د تاریخ یو ځالنده برخه ده چې باید ښه
وساتل شی او په ځانګړی توګه د اطالعاتو او کلتور وزارت یي دساتلو زیات خیال وساتي.
کرزي صاحب! اوس هم وخت شته ،پیرخانه راګرزوه که نه تخت به دي په لرزه شی .خوله
یی یو څه ور خوږه کړه ،یو څو خوشمړي ډالر (یو میلیون ډالر هم د لومړی قسط په ډول ښه
پیل دي ).حضرت صاحب ته ولیږه .که یو ځل په جذبه کې شو بیا به ګیله نه تري کوي.
کرزي صاحب! امریکایان او انګریز یي تر دم و چو الندې دی ،خدای مه کړي چې تناو یې
سست کړي.
حضرت صاحب د دي واک لري چې غازي ،مرتد او مرتد غازي کړي نو یو څه احتیاط ور
سره په کار دي.
کرزي صاحب! د خپل واک په ټوله موده کې دی د حضرت صاحب السونه مچ کړل او ځان
دی وربان دي ساتي خو په وروستیو شیبو کې دی و ټول عالم ته رسوا کړ چې دومره لوښۍ نه
وه .حضرت صاحب دی خدای په هجرت کې د هرې بال څخه په امان کې وساتي .که هجرت
ته دوام ورکړي نو د افغانانو څه موده د حضرت صاحب د نازونو څخه په امان وي.
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 ۲۰۱۴ / ۹ / ۱۸زکال
طنز :په ریاضي کې جوړ جاړی نه منو

د  ۲۰۰۱زکال راوروسته د ژوند په ډیرو چارو کې زموږ د دود او عنعنې څخه بیګانه چارو
رواج موندلي دي .په سیاست کې هم د لویدیزو پوځي ځواکونو تر اغیزې الندې ځانګړی
ترمنالوژي او اصطالحګاني رامینځته شوی او ګټه ورڅخه اخیستل کیږي .د بن په لومړي
کنفرانس کې داسې پیوندونه رامینځته شوه چې دوام یي ناشوني ښکاریدي.
زموږ د خلکو په عادي ژوند کې داسې پیوندونه د کابلي توت او ولې (وله یو ډول بی میوې
درخته ده) پیوند ګڼې چې د میوې ورکول یي ناشوني دي.
د دي له پاره چې لږ تر لږه د بهرنیانو په الس جوړ شوي نامتجانس حکومت څه موده دوام
وکړي نو د سهامي ،مشارکتي ،د مجاهدینو د عزت ساتلو حکومتونو جوړولو نسخې رامینځته
شوی خو د تیرو دیارلسو کلنو حاصل په هیواد کې د فساد او درغلیو کچه نړیوال شهرت تر
السه کړي .د نشه ای توکو قاچاق هم ښه غوښینه وده وکړه ،نسبې امنیت هم کمبله ټوله کړه...
په تیرو دیارلسو کالو کې د ډیرو ستونزو د هواری له پاره جوړ جاړي یوازنی د ستونزو د حل
کیلي وه .غواړم ستاسو د معلوماتو له پاره څو بیلګې وړاندې کړم:
ـ د بهرنیو هیوادونو نقدي مرستې چې کچه یي میلیاردونه ډالره وه ،د مشرانو تر مینځ ستونزې
جوړولي خو د برابر او عادالنه ویش له پاره جوړ جاړي وشو چې بهرنیانو ته هم خپله برخه
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ورکړل شول ،پایله یي مثبته وه.
ـ د فساد ،چور او چپاول په تړاو هم ستونزې وي خو تر ډیرو بحثونو وروسته د هر تنظیم،
ډلې او یا قوم پوري تړلې اختالص ګر او په فساد ککړ باید سورت بندي شي .هغه کسان چې
شتون یي اړین نه وي کیدالی شي چې د لږو پیسو د فساد په وجه سخته سزا ورکړه شي تر څو
نړیوال زموږ پر مبارزه باور پیدا کړي.
ـ د نشه ای توکو عوایدو هم ورته ستونزه درلوده خو د اوږدو بحثونو له پاره اړتیا پیدا نه شول
ځکه چې په افغانستان کې د لږو مځکو خاوندان او بی مځکو دهقانان زیات دي ،پریکړه وشوه
چې دغه غیري شتمن خلک چې تریاک کري او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا له پاره کومه ګټه
رسوالی نه شي باید د نشه ای توکو په جرم سخته سزا ورکړل شي تر څو نړیوالې مرستې د
نشه ای توکو د له مینځه وړلو له پاره زیاتي شي .نوموړي نقدي مرستې باید په برابر ډول د
لویو کارو باریانو او په حکومت کې پر لوړو پوړو چارواکو د عدالت او انصاف له مخې
وویشل شي.
ـ بله لویه ستونزه دا وه چې لوړپوړو او جهادي قوماندانانو ،یا یي اوالدونو او یا هم د کورنیو
نژدي غړو کوالی نه شوای چې خپل شهواني قوه تر کنترول الندې راولي .د دوي له خوا پر
ښځو او هلکانو جنسي تیریو دوام وکړ چې په ملت کې ناخوښي رامیځته کړه .د سترې
محکمې ،علماو د شورا ،د کورنیو چارو وزارت او یو شمیر نورو کارپوهانو په ګډون
کمسیون موظف شو چې د حل الري ولټوي .د کمسیون د وړاندیز پر بنسټ ستونزه داسې حل
شوه :د کورنیو چارو وزارت واړه افسران او دریمه درجه جهادي قوماندانان باید د شکایت
کونکو سره د مراجعې په وخت کې عیني معامله وکړی تر څو مخور کسان یي هیر او ټولنې
ته واړه افسران او واړه جهادي قوماندانان بدنام شي او جزا وویني.
په پورته ډول ډیرو ستونزو د حل الر پیدا کړه خو همدا شیبه لویه ستونزه د ټاکنود درغلیو او د
نوي ولسمشر د ټاکلو موضوع ده.
دا موضوع ځکه لویه ده چې د ټول هیواد خلک او شتمنې یي باید په مساوي او برابره توګه
وویشل شي .ټاکنې خو هسی پلمه وه خو اصلي خبره د عادالنه ویش ده .دا ستونزه په کور دننه
کې نه حل کید ل نو ځکه جان کیري راوغوښتل شو ،د هغه نسخې هم کار ونه کړ ،د ملل متحد
استازي او د امریکا سفیر د ستونزې د حل له پاره شپه او ورځ منډې وهي ،نور هر څه
ورڅخه پاته دي .داسې مې ارویدلې چې د امریکا کانګرس اعتراض کړي چې زموږ سفیر په
ورکړل شوو دندو کې پاتې راغلي دي ځکه د ټاکنو د جنجال څخه وزګار نه دي.
ډواړو نوماندانو څو ډول ویش وکړ خو بریالي نه شول چې قناعت وکړي .داسې وړاندیز هم
وو چې وزارتونه به د عوایدو د ډیروالي پر بنسټ وویشو :د بیلګې په توګه که یو نوماند د
دفاع وزارت غواړي چې په جنګي وخت کې عاید ډیر دي ،بل کوالی شی د مالیي وزارت
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واخلي ځکه د ګمرګ عاید یي ښه غوښین دي .د کورنیو چارو وزارت یي د ملي امنیت سره
برابر وګڼل شو .په همدي ډول نور وزارتونه...
پر دغه ویش هم ځکه جوړ را نغلل چې ځینې موسیسي یا وزارتونه غوښین عواید نه لري ،د
عوایدو ښکاره سوړې څرګندې نه دي .د حل له پاره یي کمسیون وټاکل شو چې د دغو
موسیسو د ماهرانو او د کمسیون د تجربو په ګټه اخیستنه هغه موسیسي چې عایدات یي لږ وي،
د ورته موسیسي په شاني دی د عایداتو د لوړولو سرچینې ولټول شي .داسې ښکاري چې د
کمسیون د کار پایله د قناعت وړ ده.
نوي ستونزه راوالړه شوی ده ،هغه دا چې د همګرایي ټیم غواړي د وټونو دشمیري کچه لږ
وښودل شي .مانا دا چې ( )۱۰۰۰۰عدد ته باید ( )۱۰۰نوم ورکړل شي.
یا په بل ډول که د دواړو نوماندانو توپیر په یوه والیت کې ( )۶۰۰۰۰وټونه وي دا شمیرې ته
دي د ( )۶۰۰نوم ورکړل شي .په همدي ډول که ټول توپیر اته لکه ( )۸۰۰۰۰۰وټونه وی نو
دا دي اتیا زره ( )۸۰۰۰۰وګڼل شي.
موضوع د امریکا سفیر او جان کوبیش ته وړاندي شول .هغوي هک و پک شول چې د
ریاضي په ثابتو اعدادو کې څنګه درغلي وکړو .د ریاضي علم د ژوند په ډیرو چارو کې
رغنده اغیزه لري ،د بیلګې په توګه الوتکه د همدغه علم په برکت هوا ته پورته کیږي ،که
اعداد یي غلط محاسبه شي ،الوتکه نسکوریږي.
ناممکنه ده چې زر ( )۱۰۰۰شمیرې ته د سل ( )۱۰۰نوم ورکړو .د همګرایي د ټیم
کارپوهانو ډیره هڅه وکړه چې هغوي وپوهوي .د همګرایي ټیم کارپوهانو عالوه کړه چې موږ
د عدد (شمیرې) اصلي نوم نه بدلوو ،یوازې تاسو داسې اټکل وکړي چې زر ،سل شول .د
اوږدو بحثونو پایله ښه نه وه ځکه د امریکا سفیر او د ملل متحد استازې دغه چاره تر خپل
واک لوړه وګڼله بیا هم د همګري ټیم مشر غړی یوه فولکلوري کیسه سفیر او جان کوبیش ته
داسې بیان کړل « :زموږ په هیواد کې داسې رواج شته چې د کوم مشر ناروغ پوښتنې ته
ورشي چې کاکا ناروغې دي څنګه ده؟ د هللا فضل دي .کوم ځای دي ډیر درد لری؟ د جوړ
جاړي د قانون په پام کې نیولو سره مشر خامخا ورته وایي چې څو عزیزانو الس پر کښیښود،
هغه ځای مې ډیر درد لري».
په دغه کیسه سفیر او د ملل متحد استازی نور هم ګیچ شول چې څنګه د څو عزیزانو په خوښه
یوځای درد پیدا کړي؟
وروسته سفیر او جان کوبیش د حیرانتیا د لیري کولو او خپل وروستې نظر د بیانولو له پاره
شخصا د ډبل عبدهللا سره وکتل او په لنډو ټکویي داسې ورته وویل« :موږ هر څه در سره
ومنل خو په ریاضي شمیرو کې بدلون ناشونۍ دي دا غوښتنه په هیڅ ډول نه منو».
هللا پاک دی زموږ پر ولس رحم وکړي.
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 ۲۰۱۴ / ۱۲ / ۱۵زکال
طنز :د ځانمرګي بریدونو مخنیوي د حکومت لومړیتوبونه

د امنیتي تړون د السلیک سره جوخت په پالزمبینه کابل او والیتونو کې د مخالفینو بریدونه
زیات شوي دي .په ځانګړي توګه د کابل په ښارکې په ځانمرکي بریدونو کې د ملي پوځ او
پولیسو وژنې تر بل هروخت مخ په ډیریدو دي.
د افغانستان خلک او د کابل ښاریان د روانو حاالتو په تړاو ډیر اندیښمن دي چې دواړو
مشرانو د کمپاین پر وخت ژمنې کړي وي چې ډیر ژر به په هیواد کې امنیت راولي .د دي له
پاره چې د خلکو غوصه او قهر لږ شي نو ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي ریس ښاغلي
عبدهللا عبدهللا د بیړنېو تدابیرو په تړاو تاوده بحثونه پیل کړی دي.
تر همدا شیبې د سیاسي پرتوکول له مخې مقامونه ویشل شوی نه دي خوپه بیړه کار ورباندې
روان دي .په دغه بهیر کې تر اوسه پورې د پوځ د اعلی سر قوماندانۍ د مقام مسول هم ټاکل
شوی نه دي ،نو ځکه موږ دواړه مشران د روانو ترینګلو حاالتو مسولیت نه لرو خو بیا هم د
ولس د سوکالی او ارامي په خاطر د الندې بیړنیو تدابیرو د نیولو هوډ مو کړی دي:
ـ په پیل کې مو پریکړه وکړه چې د جهاد د مشرانو څخه به یوه کمیټه وټاکو تر څو پخواني
هغه قوماندانان چې د مین ښخولو او نورو وران کاریو کې (د بیلګې په توګه د کابل د ښار
ورانوونکي) بشپړ مهارت ولري ،دنده ورته وسپارو تر څو د طالب جنګیالیو مخه ونیسي .خو
دغه کمیټې د دوو اونیو په موده کې وښودل چې زاړه جنګي میتودونه بریالي نه دي.
ـ ما او جاللتماب عبدهللا په ګډه موافقه وکړه ،تر څو د کابل امنیتي ګارنیزیون سمبالیږي ،د ملي
امنیت د ادارې په مرسته د ځانمرګو بریدکونکو مهم سمبالوونکي وموندل شي .په بیړه معرفي
او د سترجنرالي په رتبه د کابل د ګارنیزیون د موقت مشر په حیث مقرر او پرسونل یي د ملي
امنیت د بندیانو په واسطه تامین شئ.
ـ نوموړي دنده لري چې د خپل پرسونل د ځانمرګو بریدونو د تجربو څخه په ګټه اخیستنه هغه
اقدامات وکړي چې د حکومت ابرو او عزت تر یوې کچې وساتل شي.
ـ پریکړه وشوه چې د ځانمرګو بریدو د قربانیانو د خپلوانو سره په نوبت ولسمشر او ښاغلي
عبدهللا وویني ،تر څو چې سیاسي تړون مراعات او په دندو کې د یوه مشر د نه شتون څخه
سکتګي رانه شي.
ـ د ځان مرګو بریدونو د قربانیانو له پاره ولسمشر هره ورځ ثوابي لمنځونه وکړي او خدای
(ج) دوعا وکړي چې جنتونه یي نصیب شي .او د ټپیانو د روغتیا په خاطر جناب عبدهللا
خیراتونه وویشي چې دوباره د روغتیا السته راوړي.
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ـ دواړو مشرانو پریکړه وکړه چې د ښه امنیت په خاطر دري مهم مقامونه (د دفاع ،کورنیو
چارو وزارتونه او د امنیت ریاست) د جاللتماب جان کیري په خوښه وټاکې تر څو د مشرانو
تر مینځ په ویش کې ستونزې پیدا نه شي.
ـ پریکړه وشوه چې د افغانستان د سرحداتو ساتنه ګاونډیو هیوادونو ته وسپاري.

د دوږخ د اور لمبې
 ۲۰۱۵ / ۴ / ۱۷زکال
طنز :د ملي یووالي حکومت ته بل خطرناکه ګواښ

د رسنیو د خبر له مخې د انګلیستان د موزیم مشرتابه پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي ته
لیک را لیږلي او غوښتنه یې ورڅخه کړي چې د دوي مبارکه چپنه د تاریخي یادګار په توګه
ورته ډالۍ کړي تر څو د بریټش موزیم د تاریخي اثارو په څنګ کې خوندي شي.
داسې اوازې هم شته چې کیدالی شي د ښاغلي کرزي څخه د قره قلي غوښتنه هم وکړي تر څو
د بریټش موزیم د تاریخي اثارو ځانګړي څانګه په بشپړه توګه ښکلي او د لیدونکو د خوښي
تنده پری ماته شي.
د خوبونو د تعبیرونو مشهور کارپوه د نامعلومه ځای څخه الندې مهم خبر خپور کړی دی «:د
ښاغلي حامد کرزي د چپنې او په قوي احتمال سره د قره قلي انتقال د بریټش مشهور موزیم
ته ،د قهرمان احمد شاه مسعود ،د سولي د شهید پرفیسور برهان الدین رباني ،مارشال فهیم او د
دوي د یو شمیر نورو مالتړو چې په مړستون کې یې امنیت ساتي ،سخت په غوصه شوی دي.
ځکه د دوي جهاد ارزښت ،د جهاد تر نامه الندې راټوله شوي شتمنۍ ،د نړۍ د څارګرو ادارو
سره پراخې اړیکې ،په کابل کې د بنسټپالي د عقایدو خپرول ،د جنسي تجاوز موضوع
رواجول ،د افغانستان د موزیم څخه د غیري اسالمي توکو چورول ،د کابل د زړو ودانیو
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ورانول او په پای کې د نړۍ سوپر قدرت ته الره هوارول چې افغانستان په خپله غیږ کې
ونیسي ،کارنامو ته هیڅ پاملره ونه شوه .دوي بیړنۍ غونډه د برهان الدین رباني په مشري
جوړه کړه او الندې ټکې یي تصویب کړه:
ـ زموږ نږدي دوستانو ،پخواني شوروي اتحاد ،زړه ته رانږدي ملګری امریکا ،د پاکستان او
زموږ ورور ایران څارګرو ادارو ته باید په بیړه اطالع ورکړل شي چې زموږ د حقوقو اعاده
وکړي.
ـ زموږ د دغومره پراخه السته راوړونو په بدل کې یوازې په ترتیب سره د قهرمان  ،د سولې
د شهادت لقبونه او مارشال ته یوازې یو ښکلي قبر جوړول به د جهاد سره جفاء وي.
ـ موږ په یوه خوله خپلو ټولو مالتړو ته چې په فاني نړۍ کې دی خبر ورکوو چې د خپلو
اتالنو د حقوقو د اخیستلو له پاره الس په کار شي او الندې بیړنې اجرأت تر الس الندې
ونیسي:
ـ د قهرمان د ارمانو د پوره کولو له پاره مهم پلونه او تونلونه والوزوي.
ـ د سولې د شهید د ارمان د پوره کولو له پاره دی د سولې راوستلو پر ضد ټینګ تدابیر ونیول
شي.
ـ د مارشال د ارمان د پوره کولو له پاره دی د کابل ښار یو ځل بیا په کرونده بدل شي.
په درناوي .د جهنم څخه ستاسو د مشرانو اواز
رسنیو دا هم په ډاګه کړه چې ژر به د ښاغلي اشرف غني پټو هم بریټش موزیم ته انتقال کړي.
د ښاغلي ولسمشر مالتړو د خبر په اوریدو سره د خوښي جشن ونیوي .په جشن کې ویناوالو د
بریټش د موزیم د مشر څخه وغوښتل چې زموږ د مشر لنګوټه هم باید د بریټش موزیم ته
انتقال شي .نوي غوښتنه په چک چکو او نارو سره بدرګه شوه.
کله چې د موضوع څخه د اجرایې ریس د دفتر مسول خبر شوو ،په بیړه یي جناب عبدهللا ته د
دغه ترینګلي پیښې خبر ورکړي .جناب عبدهللا چې د بدخشان د شهیدانو د کورنیو سره د
تسلیت په مراسمو بوخت وه ،کله چې د دفتر مسول یي په غوږ کې د نوی خبر پس پسک
وکړي ،د بدخشان خلکو ته یې وویل چې په بخښنه سره ،یوه لویه پیښه شوی ده چې زه باید په
بیړه د حل الره ورته پیدا کړم ،د دغه لنډې جملې په ویلو سره یي ناببره غونډه پریښوده او په
منډه یې د شمالي ټلوالي مهم مشران راټول او د پیښې په تړاو یې معلومات ورکړي .د غونډې
لنډیز یې رسنیو ته داسې بیان کړي:
ـ ما او ولسمشر سیاسي تړون السلیک کړی دي ،د نړۍ هیڅ هیواد حق نه لري چې پرته زما د
ونډې څخه داسې یو اقدام وکړي.
ـ که څه هم جان کیري وویل چې اشرف غني اړ نه وه چې واک راسره وویشي خو زه په ډاګه
وایم چې دا واک چا ماته د ډالۍ په توګه نه دي راکړي.
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ـ ټولې نورې پریکړې به تر هغه وخت پوري وځنډیږي تر څو چې د پټو او لنګوټي ستونزې
حل نه شي .باید په بریټش موزیم کې زما د ارایش سامانونو ته ځای ورکړل شي.
کله چې د ډاکټر عبدهللا په مشري او د امرهللا صالح په ملګرتوب د رسنیو په مخ کې ودریدل ،د
غونډې پریکړې د مالتړو له خوا د هللا اکبر په نارو بدرګه کیدي.
مالتړو یي وویل چې ولس باید وپوهیږي چې موږ وسله اوشتمني لرو ،د ناست ولسمشر انځور
مو د لویې خیمې په تاالر کې څیري او د هللا اکبر په ناور ویلو سره مو تر پښو الندې کړي .نو
اشرف غني هم باید پوه شي چې د نوموړی انځور به هم په هغه سرنوشت اخته کوو .یوځل بیا
د هللا اکبر ناري ووهل شوي.

 ۲۰۱۵ / ۹ / ۱۶زکال
پر هیواد مین مجاهد مشران

طنز
د فیسبوک د ټولنیزې پاڼې د خبرتیا پر بنسټ د مجاهدینو مشرانو د هیواد د حاالتو د څیړولو له
پاره په خیرخانه مینه کې غونډه وکړه.
په غونډه کې ستر مجاهد ،د مخالفینو په سرونو کې د میخو ټکوهلو لومړی درجه کارپوه ،شیخ
الحدیث عبدالرب رسول سیاف (رح) د تیر جهاد او جهادي حکومت پر کارنامو اوږده وینا
وکړه .نوموړي زیاته کړه چې د میلیونونو افغانانو په قرباني مو د شهید ضیاء الحق په مشري
او د مجاهدینو د فداکار او ستردوست ،عالیقدر رونالد ریګن د ډالرونو په زور شورویان له
هیواد څخه وشړل او پرځای مو یو سوچه اسالمي نظام رامینځته کړي.
په غونډه کې ښاغلي یونس قانوني په خبرو کې ورولویدي ،اضافه یې کړه :موږ د کابل ښار
زړې کنډوالې ونړولي ،زوړ موزیم او د پخوانیو غیري اسالمي مشرانو ماڼۍ مو په غنیمت د
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مجاهدینو د ساالرانو تر مینځ په بشپړ عدالت وویشلې .په دغه وخت کې بسم هللا محمدي په
جګ اواز وویل چې هو :موږ د جمعیت اسالمي ،وحدت اسالمي ،اتحاد اسالمي او نورو
مجاهدو سرښندونکو وړونو ته په وړیا توګه د جنرالي رتبې وویشلي تر څو دوي سرښندونکي
مجاهدین د ژوند تر پایه د معاشونو او صالحیتونو څخه پرته د کوم مزاحمت ګټه واخلي.
بسم هللا محمدي عالوه کړه :موږ په الرو کې د ماین ښخوونکو ،د سړکانو او پلونو ورانونکي،
د ښوونځیو سوځولو ،د روغتیایې کلینیکونو او نورو غیرو اړینو موسیسو د ورانولو کار
پوهان (متخصیصین) لرو نو ځکه هر یوه ته دوي یا دري د جنرالي رتبې د دوي د فعالیتونو
پربنسټ ورکړل شوي .همدغه کارپوهان اوس هم په مختلفو ادارو کې په اسالمي چوپړ بوخت
دي خو په نوي حکومت کې د دوي استعدادا او کار ته ډیر اهمیت نه ورکول کیږي چې دا
کړنه د افغان مجاهد ملت سره ستره جفاء ګڼل کیږي.
ماندس محمدخان په ډیر ویاړ وویل :هو د کابل ښار زړې کنډوالې مو ونړولي ،زاړه بنسټونه
مو په بشپړه توګه له مینځه یوړل ځکه موږ پوهیدلو چې د امریکا ورور هیواد به زموږ
مرستې ته راودانګي .که زاړه بنسټونه پاته واي نو د بیا رغونې له پاره یې مرسته کوله خو دا
ښه وه چې موږ د هغو چاره پر ښه وخت کړي وه نو ځکه د دوست هیواد ،امریکا مشرانو په
میلیاردونه ډالرونه د ښارونو د بنسټونو پر جوړولو ولګول .سره د دي چې موږ یې کافران ګڼو
خو تر واک داره مسلمانانو ځکه ښه دي چې د جهادي مشرانو ډیر قدر یې وکړي او د دوي
کارنامې یې په مادي او معنوي ډول وستایلي .د دوي دي هر وخت بري په نصیب وي.
په غونډه کې فضل الهادي مسلمیار د سنا د مجلس مشر خبري داسې پیل کړي :موږ په بشپړ
باور افغان ولس ته اطمینان ورکوو چې د مجاهدینو د مشرانو تر څنګ دریدل ستاسو راتلونکي
تضمینوي ځکه موږ د جهاد په وخت کې د امریکا د مهمو ادارو سره د پاکستان په مرسته ښې
اړیکی ساتلي دي .تاسو ویني چې موږ افغانستان د شورویانو د اشغال څخه خالص کړي او د
امریکایي ځواکونو په مر سته مو غوړیدلي او ازاد افغانستان جوړ کړي .هغه ډنډورې چې
افغانستان اشغال دي په بشپړه توګه درواغ دي .زه د ملي شورا په استازیتوب اطمینان درکوم
چې امریکایان مو د طالبانو او نورو مخالفینو څخه چې د هیواد د ازادي په نوم راپورته کیږي،
ژغوري.
په دغه وخت کې د ولسي جرګې مشر ،موالنا عبدالروف ابراهیمي د مسلمیار د خبرو تر تایید
وروسته داسې ادامه ورکړه:
وروڼو او عزیزانو! موږ او تاسو یې د سر په سترګو ګورو چې همدغو امریکایانو تر مقامونو
ورسولو .محقق صاحب په خپله خوله اقرار وکړي چې د خرو د ځغلولو لوبه یې کوله خو اوس
په کور کې یو درجن د کادیالک موټرونه لري او کوالی شي د کادیالک موټرانو د ځغاستي په
سیالیو کې ګډون وکړي.په دغه وخت کې ټولو په یوه اواز د تکبیر څو مسلسلې نارې وکړي.
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د غونډې د یو کنج څخه محقق صاحب په داسې حال کې چې د ابراهیمي د خبرو بشپړ تاید یې
وکړي ،وویل:
وړونو! که امریکایان نه واي نو موږ او تاسو ټول به یې د انسان وژنو په جرمونو د زندان
تورو کوټو ته اچولي واي خو اوس الحمدهللا د ارګاه او بارګاه خاوندان یو .بیا څو ځله ناره
تکبیر وویل شوه.
د غونډې په جریان کې د سترو مجاهدینو د نژدي دوستانو او نژدي قوماندانانو پر هغو نیکو
کارونو هم رڼا واچول شوه چې د ډموکراسۍ د پیاده کولو سره ډیره مرسته کوي .د بیلګي په
توګه د ښځو د بشپړې ازادي اخیستلو له پاره جنسي تیریو ته بشپړه الره خالصه شوي ده او
هڅه به وکړو چې د افغانانو دکلتور یوه برخه شي .د پورته بیلګې په ویلو سره په تاالر کې
دومداره چکچکي وشوي.
د هرات څخه تورن اسماعیل زیاته کړه :کله چې د هلمند په شاوخوا کې د طالبانو سره په
جګړه بوخت شوم .مجاهدینو ته مې اعالن وکړي چې سرونه یې زما نور د هلمندیانو مال او
ناموس ستاسو له پاره حالل غنیمت دي .په خواشینۍ باید ووایم چې هلمندیانو د جهادي فتوا
سره په ناحقه سخت مخالفت وښودي .ما هم الزمه ونه ګڼله چې نورې وینې توی شي ځکه
ایران ته په شاه والړم.
روفي وړاندیز وکړي چې باید د روانو
په غونډه کې د ملي شورا ریسانو ښاغلو مسلمیار او ُ
حاالتو په تړاو بحث او پریکړه وشي .په غونډه کې په بشپړه همږغي سره الندې پریکړې
وشوي:
 ۱ـ دا چې د مجاهدینو د مشرانو مقام ته درناوي نه کیږي او په دولت کې مهمې څوکۍ نه لرې
تر څو د نورو مجاهدینو د اقتصادي ودې له پاره اغیزناکه کار تر سره کړي نو پریکړه وشوه:
د همدا نن څخه د مجاهدینو ټول کارپوهان د بیلګې په توګه په سرونو کې د میخ ټکوهلو ،د
ښځو د سینو پریکولو ،او په ټولیزه توګه محتاط انساني قصابان په بشپړه توګه فعاله شي تر څو
د مجاهدینو د مخالفینو په مینځ کې ډار رامینځته کړي چې د مخالفت څخه الس واخلي.
 ۲ـ د جهاد د ساالرانو د اقتصادي بنسټنو د غښتلوالي له پاره په کار ده چې دولت اړ ایستل شي
چې مشرو مجاهدینو ته پراخې ابادې ځمکې ،د استراحت له پاره ودانۍ او د ډیرو پیسو
قراردادونه د دوي په واک کې ورکړي تر څو د مجاهدینو مشران د هیواد د ابادۍ له پاره سالم
فکر وکړای شي.
 ۳ـ په غونډه کې شیخ الحدیث عبدالرب رسول سیاف ته دنده وسپارل شوه چې په دومداره توګه
د امریکا د سفارت سره په تماس کې وي .د مجاهدینو د خوار او زار حالت څخه یې خبر
کړي ،د اوسنې دولت کمزوري ټکي ورته بیان کړي .په اشاره کې د مجاهدینو صادقانه
خدمتونه چې امریکایانو ته یې کړی دي ،ور په زړه کړي .د خبرو په ترځ کې ورته ووایې
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چې تاسو نن د افغان مجاهدینو په مټ د میلیونونو افغانانو په قرباني سره منځني اسیا ،چین او
روسیې ته رانژدي شوی یاست .تاسو به د مجاهدینو د همدغو ژوندي مشرانو څخه نور ښه او
صادق دوستان پیدا نه کړي .نو موږ یوځل بیا خواست درته کوو چې د افغان حکومت واګي په
بشپړه توګه راکړي .موږ هم نمک حرامه نه یو چې ستاسو د ګټو د ساتلو له پاره د ټول
افغانستان ځوانان قرباني کیږي ،دریغ به ورباندې ونه کړو ځکه افغانان پر وعده وفاء کوي او
ډیر میلمه پال خلک دي .تر هغو زموږ میلمانه یاست چې ستاسو غوښتنه وي .د تکبیر په نارو
غونډه پای ته ورسیده.

طنز :دوه س ري حکومت د عدالت سمبول

په رښتیا هم د ملي یوالي حکومت د وروڼو قومونو تر مینځ یوالی راوستي او د کلونو ناندریو
ته یې د پای ټکي کښیښودي .اوس د بیلو بیلو ملیتونو استازي په هره کوڅه او بازار کې او یا
په اڼترنیټي شبکو کې د نړیوالو د خبرتیا له پاره ډیر شرافتمندانه کنځاوي سره کوي چې خدای
مه کړي سره بی غزته نه کړي.
د خدای شکر دي چې د یووالي په ګټو وپوهیدلو .په هر والیت کې چې جګړه وشي زموږ د
جهاد شرافتمند قوماندانان چې ډیر کلونه وزګار ،اقتصادي وضعیت یې ګډوډ وه او ډیرکلونه یې
خپلې چړې په وینو نه وي رنګ کړی .اوس الحمدهللا د ملي یووالي حکومت د برکت څخه به
خپل زړونه په وینو تویولو یخ کړي.
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تر ټولو مهم خبر دا دي چې یو شمیر د مجاهدینو مشران په قبرونو کې او هم ژوندي څه ناڅه
خپه وه خو د ملي یووالي د حکومت په نوښت د ارواښاد مارشال صاحب فهیم زوی ،ادیب فهیم
څه موده مخکې د ملي امنیت د مرستیال په توګه وټاکل شو .په دغه مقرري د ارواښاد احمدشاه
مسعود د قبر څخه د خوابدي ږغونه ارویدل کیدل چې ژر د مړستونونو د خبري سرویس د
الیقو خبرلوڅو له خوا د ملي یووالي دوه پوړیزه مشرانو ته خبر ورکړل شو .د دې له پاره چې
په قبر کې د ملی قهرمان د خوابدی مخ ونیول شي په بیړه د احمد ضیا مسعود لغړ زنی زوي،
احمد زوبیر مسعود د ملي امنیت د شورا د مرستیال په توګه وټاکل شو .په همدې ډول د غازي
یونس قانوني زوي هم د امنیت د شورا د سالکار په توګه وټاکل شو.
دواوړو مشرانو هیله وښودل چې د شهیدانو او غازیانو اوالدونه به د پلرونو پر قدمونو پښې
کښیږدي ،لوږی وزګار افغانان به د جنتونو الرو ته رهنمایې کړی او په کابل کې پاته تاریخي
خرابي به هم له مینځه یوسي.
د سپیدارماڼۍ د جهادي مشرانو سره د اړیکو نیولو د مشر سالکار د خبر سره سم نن په ارګ
کې د دوه پوړیزه مشرانو پر مجاهدینو باندې د شفقت او مهرباني د اثبات له پاره د وینو تویلو
او د جګړې د غنیمت ټولولو یو شمیرلوړو جهادي پاکو او د سکرو نه سپینو مشرانو باندې د
شیخ الحدیث چې د افشارو د هزاره وړونو د اصالحي وژنو مشر هم پاته شوي دي ،په امر د
جنرالی دریشي واغوستل شوي تر څو د نوي جهادي شورا د اقتصادي او جنسي هوسونو د
اړتیاو له پاره الزم بیړنې اقدامات وکړي .شیخ الحدیت نویو کارپوهانو ته هدایت ورکړي چې د
سپیدار ماڼۍ په مرسته د امریکایې مقاماتو سره اړیکې ونیول شي چې سپین ږیرو جهادي
مشرانو ته هره میاشت په کافي اندازه د ویګرا (ویګرا هغه تابلیټونه دي چې سړي جنسي
نژدیوالي ته هڅوي) تابلیټونه په راتلونکي بودجه کې په نظر کې ونیسي .هیره دي نه وي چې
امریکایې وړونو مخکې دغه کار د دوهمه درجه جهادي قوماندانانو له پاره کړی وه خو اوس د
ویګرا قوي تابلیتونو ته اړتیا شته ځکه د جهاد مشران د عمر په لحاظ زاړه خو هر یو څو
ښځې لري .خدای مه کړي چې د ښځو په وړاندې یې جهادي عزت ته تاوان ورسیږي.
د جهادي شورا د غړي غازي یونس غیري قانوني لخوا وړاندیز وشو چې د پوچو (سرو)
پخوانی غل د جهادي شورا د پوځي مسول په توګه ومنل شي .د دوه پوړیزه ملي یووالي
حکومت لخوا د نوموړي د پوچو د چوپړ (چې حیواناتو ته د حقوقو په برابري قایل دي) لوی
مشر ،بسم هللا محمدي د جهادي شورا د پوځي مشر په توګه ومانه چې د تکبیر ډیرې نارې
ووهل شوي.
د ارګ د پخلنځۍ لوي مشر خبر راکوي چې پورته مقرري د غرمي ډوډۍ خوړلو پر وخت د
جهادي شورا د غړو په حضورکې په داسې حال کې چې د شورا مشر ،شیخ الحدیث عبدالرب
رسول سیاف د نورو وړاندیزونو په لړ کې د شورا د غړو د اړتیاو د بشپړولو له پاره پورتني
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وړاندیز وکړي چې پرته د ځنډ څخه ومنل شو او اړوند جنراالن مقرر شول.
د سپیدار ماڼۍ د جهادي مشرانو د اړیکو لوی سالکار خبر راکړی چې د نن څخه به وروسته
هره غرمني د جهادي مشرانو په شتون کې خوړل کیږي تر څو د مهمو امنیتي مسایلو په تړاو
پریکړې وشي .جهادي شورا به ډیره پاملرنه د خیزش های مردمي هغو مهمو اشخاصو ته
واړوي چې د نویمو( )۹۰کلنو ډیرې تجربې لري.
په غرمنۍ ډوډۍ خوړلو کې پریکړه وشوه چې د جهاد د اتالنو پر ضد هر ډول تبلیغ منع دي
چې متخلفین به یې د شورا د بی دریشي ترافیکو له خو په نقدي جریمو سزا ورکړل شي خو د
جرم د تکرار په صورت کې به د جهادي شورا د زون لوی آمر واک ولري چې مجرم د
نویمو( )۹۰کلنو په سزاګانو محکوم کړي.
په غونډه کې د ارګ او سپیدار ماڼیو ته هدایت ور کړل شو چې د جهادي مشرانو د امرونو
څخه به کلک اطاعت وکړي د بغاوت په صورت کې به مجرمین د نویمو ( )۹۰کلونو په ډول
د ده مزنګ د ترافیکو د ریاست مخ ته د هغو ښځو په ډول صلیبونه ور څخه جوړ شي چې د
کابل د ښاریانو په خاطرو کې اوس هم هغه انځورونه ژوندې پاته دي.
دوه پوړیزو مشرانو د اوباما د سر په سالمتي شعار ورکړي ،تاکید یې وکړي چې د جهادي
شورا امرونه به د غازي بارک حسین اوباما د اوامرو په څیر پر سترګو ومني.
مخکې له دې څخه چې غونډه پای ته ورسیږي د امریکایې وژل شوو سرتیرو د ارواح د
خوښۍ په خاطر د غونډې ګډونوال دري دقیقي په پټه خوله ودریدل او د اوباما د نوي پریکړې
څخه یې په چکچکو هرکلی ووایه.
د غرمي ډوډۍ د شیخ الحدیث په دعایه او د تکبیر ویلو په نارو پای ته ورسیدل .پای

 ۲۰۱۵ / ۹ / ۷زکال
ولسمشره! پام کوه چې استعفاء ونه کړي

طنز
زه خو ال د واک پر سر په شخ ړه کې ډاریدلم چې ولسمشر به د ولس سره د زړه خواله وکړي
چې د ملی یووالي حکومت د امریکا له خوا په جبر راباندې تپل کیږي او ولس ته به په عذر
ووایی چې نور دغه جبري واک او غالمي نه غواړم .ډیر ډاریدم خو تاسو ښه وکړه چې
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استعفاء مو ونه کړه ځکه دا لومړی ځل نه دي چې زموږ واکداران د پردو غالمان کیږي ،هیڅ
اندیښنه مه کوه.
ګران ولسمشره! ډار شوم ،خوب مې والوت ځکه ما فکر وکړی چې وروستي ناندارې به تاسو
استعفاء ته اړ باسې خو پام کوه چې استعفاء ونه کړي.
زه ډار شوم چې ولسمشر په امریکا او لویدیزه اروپا کې د ژوند ډیره برخه تیره کړی ده،
خدای مه کړه چې د هغوي په شان د وړې ناکامي په وجه استعفاء وکړي ،خو ولسمشره دا کار
مه کوه ځکه دا افغانستان دي ،ولس یې په غمونو او دردونو روږد دي.
زه ډار شوم ځکه تاسو د کمپاین په وخت کې د خپل توان څخه اوچته وعدي کړي وي خو پام
کوه چې استعفاء و نه کړي زموږ ولس د نورې نړۍ په څیر نه دي .ولس بیده دي او د
درواغجنو وعدو سره د ډیرو کلونو را وروسته عادت دي نو پام کوه چې استعفاءونه کړي.
زه په هغه ورځ ډیر ډار شوم چې د پاکستان سره دي د څارګرو ادارو د ګډ کار تړون السلیک
کړي .د ځان سره مې وویل چې ولس وپاریدي او ولس مشر به ځانته شرم احساس کړي خو
پام کوه چې په دغو وړو خبرو استعفاء ونه کړي ځکه دا ولس څو ځله خرڅ شوی دي.
ولسمشره! غم مه کوه چې د ملي شورا ټاکنې نه کیږي ،کوښښ وکړه چې ستا په دوره کې دا
چاره تر سره نه شي .ډار مه لره ځکه په ملي شورا کې ناست دومره واک لري چې د ولسونو
پر ستونې پښه کښیږدي او ستاسو دغه ښې ګیڼه نه هیروي ،پام کوه چې په دغه وجه استعفاء
ونه کړي.
که کابینه نه بشپړیږي او ټول والیان نه ټاکل کیږي ،دا نو په تا څه اړه لري ځکه واک خو
( )۵۰سلنه ویشلي دي نو ځکه ستا ګناه نه ده او دلیل دي د ولس د قبول وړ ګرځیدلي دي .پام
کوه چې څوک دی تیر نه باسي چې استعفاء وکړي.
دښمنان دي په غوږو کې د ډار انګازې خپروي چې ولسونه او حتی ستا نژدي انډیواالن در
څخه خوابدي دي ،حکومت به سقوط وکړي خو ولسمشره پام کوه چې ډار نه شي او استعفاء
ونه کړي ځکه د امریکا د سنا غړي ( )۲۰ځله درته ودریدل او په چکچکو یی بدرګه کړي.
تاسو د فیل لکۍ نیولي ده نو پام کوه چې استعفاء ونه کړي.
ولسمشره! د ډاره ژړا راځي چې تاسو به استعفاء وکړي ځکه سترګو ته مې د میرمنې روال
غنې د لومړی ورځي خبري دریږي .هغې ویل چې غني د ولسمشري ډیر ارمان درلودی .نو
پام کوه چې استعفاء و نه کړي دا طالیې چانس به بیا السته در نه شي.
ولسمشره! عطامحمد نور او عبدهللا ته تسلیمیدل ګناه نه ده .که څه هم تا د عطامحمد نور په
اړوند غټې خبري کړی وي .خو ملي یوالی دي نو ځکه د تسلیمیدلو په ګناه استعفاء ونه کړي
ځکه ته د ملي یووالي سمبول یې.
ګرانه ولسمشره ! ځیني خلک وایې ولسمشر د ډاره پښې ریږدي .په دغسې یو چاپیلایر کې د
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سړي د پالر پښې ریږدي .د غیرت او نه ډاریدولو خبري ډیرې زړي دي خو د ټول ډار سره
به هم استعفاء نه کوي ځکه مرګ په ماړه نس ښه دي.
ولسمشره! یو چا وړاندیز درته کړی وه چې راشه په چیغو چیغو وژاړو .ښه وړاندیز وه ځکه
ستاسو روزنه په بهر کې شوی ده د نارینه له پاره ژړل څه شرم نه دي .کیدالی شي د تذکرو د
ویش په جنجال کې په چیغو چیغو خپل ولس ته وژاړي خو پام کوه چې استعفاء ونه کړي ځکه
افغان ولس د بخښنې دود لري.
ولسمشره! د ځان مرګو بریدونو غم مه خوره .د ډیر پخوا څخه افغان ولس د مرګونو سره
عادت نیولي دي نو پام کوه چې ځان پړ ونه ګڼي خو پر ارګ پام کوه ځکه ستا ژوندی پاته
کیدل اړین دي .پام کوه چې د مرګ د ویرې استعفاء ونه کړي.
ولسمشره پام کوه چې سوچ د ولسوالیو په نیولو خراب نه کړي .مړینه حق ده یو وخت ټول
مري خو دا مهمه ده چې ته استعفا ونه کړي ځکه ټول افغانان پر تاسو حق لري چې دوعا
ورته وکړی او فاتحې واخلي نو پام کوه چې استعفاء ونه کړي.
ولسمشره! تاسو د ازموینې د پارچې کیسه کړی وه چې اوس خبریاالنو ټینګه نیولي ده خو
ولسمشره چې سل ځله د ناکامي پارچه تسلیم کړي خو پام کوه چې استعفاء ونه کړي ځکه ته به
که د افغانستان په واکدارانو کې لومړی درجه ناکام اوسي نو هم باید استعفاء ونه کړي ځکه بیا
دی هم نوم په تاریخ کې پاته کیږي.
ولسمشره مه مې ډاروه چې د ولسونو لوږي او بیکاری ډارولی یې او غواړی د کار څخه الس
پر سر شي .زموږ ولس په لوږه روږد دي خو مهمه داده چې ستا دربار شانداره وي او استعفاء
ونه کړي.
ګران ولسمشره! پوهیږم چې د استعفاء اندیښنه به در سره وي ځکه په زرګونو افغانان د لوږې
او بیکاري د مجبوریت په وجه په بهرنیو سمندرو کې ډوب شوه .خو پام کوه چې استعفاء و نه
کړي .زه پوهیږم چې تاته ځکه د استعفاء اندیښنه پیدا ده ځکه د خپلو نورو بهرني سیاالنو څخه
شرمیږي خو پام کوه ،د شرم غلبه مهار کړه دلته هره ورځ خلک وژل کیږي نو څه توپیر لري
په سمندر او که په ښارونو کې مړه شي .پام کوه چې استعفاء ونه کړي.
ولسمشره! که فساد نه ورک کیږي نو ستا څه ګناه ده ځکه تاسو هڅه وکړه څو ټرافیک او د
پولیسو د حوزو امرین مو د کار څه ګوښه کړه .پام کوه چې د فساد په اندیښنه استعفاء ونه
کړي ځکه رشوت او فساد زموږ سره اخښلي دي.
ولسمشره پام کوه چې وجدان دي تکان و نه خوري چې د دولت محکمې د زرو کلنونو پخواني
قوانین چلوي ،په مینه تو رن کسان په شالخو وهي .خیر دي چې قانون مراعات نه شي خو
ستاسو څخه هم په پیل کې د قانون سره یو چل وشو خو اړتیا وه .په داسې وړو خبرو چې
قانون ته درناوی نه کیږی ،سر مه خوږوه او ګوره چې استعفاء ونه کړي.
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ګران ولسمشره! که د خپل فرمانونو څخه الس په سر شي پام کوه چې د لویدیزو مشرانو کار و
نه کړي او استعفاء وکړي .هغه د کافرانو مشران دي ته خو شکر په اسالمي هیواد کې مشر
یي .نو د فرمانونو اخیستل څه د شرم خبره نه ده نو پام کوه چې استعفاء ونه کړي.
خو زه یو دري وړاندیزونه در ته لرم :ترهر څه مخکې به ډیر پام کوي چې د مشر بادار په
وړاندې نافرماني و نه کړی .د بادار ښه اطاعت ستاسو د خوښیو ضامن دي او ته به استعفاء ته
هم اړ نه شي
هڅه وکړه چې ډیر وخت په بهر کې ځان مصروف وساتي چې د خطر څخه بچ شي او هم د
کونډو او یتیمانو بی ځایه چیغي وا نه وري خو استعفاء به نه کوي او پنځه کاله به ستا سیوري
پر افغانانو پاته وي.
ګران ولسمشره! تا خپل چیغي ووهلي چې اوس د ولسونو په مینځ کې په شلو چیغو شهرت
لري نور نو چې افغانان هوسا ژوند ته السرسۍ پیدا کوالی نه شي نو ستا څه ګناه ده .زموږ
ولس په سوونو کلونه کیږي چې د واکدارانو د چیغو سره روږد دي چې پایله یې هیځ شوی ده
خو تر ټولو مهمه دا ده چې ستا د زړګې ارمان د ارګ په خوندونو وخیژي خو ډیر به پام کوي
چې څوک دی استعفاء ته اړ نه باسي .پای
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 ۲۰۱۵ /۹/۳۱زکال
هوښیار سیاسي مشران

طنز
مشر په بشپړ باور وایې چې د کندوز د ښار مدیریت تر کنترول الندې دي .اوسنۍ الګوله او
زموږ د پوځونو پر شاه کیدل یوه تاکتیکي موضوع وه .د تشویش خبره نه ده ،موږ دوباره
کندوز تر ولکې الندې راولو ،هیڅ اندیښنه مه کوي .هر څه به عادي بڼه خپله کړي.
د خبرلوڅي پوښتنه :ولې د کندوز مشرانو د دومره پولیسو ،ملي امنیت غړو او ملي اردو په
شتون کې تاکتیکي پر شاه تګ وکړي؟
ځواب :وروره تاسو په رسنیو کې خبره دومره پړسولي ده .ما مخکې درته وویل چې هر څه
زموږ تر مدیریت الندې دي.
یوه وړوکی ستونزه دا وه چې والي صاحب د استراحت له پاره ه سفر تللي وه ،په همدغه شپه
امنیتي مسولینو د خوښیو جشن نمانځه نو ډیر ناوخته ویده شوی وه .ناڅاپه طالبانو ناځوانانو د
موقَع څخه په ګټه اخیستنه برید پیل کړی وه .تاسو خو د خلکو دښمنان پیژنی چې موږ د
خوښیو زغم نه لري.
پوښتنه :داسې اوازې دي چې طالبانو د ښار د نیولو پالن نه درلودي یوازې د زندان څخه خپل
ملګري خوشي کول .ایا دا ادعا رښتیا ده؟
ځوا ب :په ډیره خوښۍ باید ووایم چې هودا خبره پر ځای ده .ټول ویده وه .کله چې طالبانو
زندان مات کړی وه نو ځنینو ناپوه طالبانو د ښار د نیولو هڅه کړی وه چې بریالي هم شول.
خو د طالبانو مشران ورباندي په غوصه وه ځکه د ښار نیول او واکمنۍ ته دوام ورکول
ځانګړی پالن غواړي.
زموږ سره د خدای (ج) مالتړ وه چې د دوي د بیعقلي څخه ګټه پورته کړو او ژر الس په کار
شوو چې ښار دوباره تر ولکې الندې راولو .ښه مدیرییت او پالن جوړونه همدغه ده.
پوښتنه :ښاغلي مشره! اوس ستاسو دقیق پالن څه دي؟
پوښتنه :ستاسو په نظر دغه ډول کړنې د حکومتي مشرانو غفلت نه ګڼي؟
ځواب :بلي خو ما د ملی امنیت ریس ته دنده سپارلي ده چې سبا د ولسي جرګې په غونډه کې د
ملت څخه بخښنه وغواړي او مړو ته د فردوس جنت دوعا وکړي.
پوښتنه :دقیق پالن مو څه دي؟
ځواب! په راتلونکو ورځو کې ملي اجماع جوړوم ،د جهادي مشرانو سره تر مشورو وروسته
به په بشپړ احتیاط الس په کار شوو.
خو موږ پخوا هم د امریکایانو په نیکو مشورو پریکړه وکړه چې طالب په داعش کمزوري
کړو او برعکس چاره مخته یوسو .نو ځکه په یو ځای کې د طالبانو او بل ځای د داعش
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غښتلي کول اړین دي .اندیښنه مه کوي هر څه تر کنترول الندې دي.
خبرلوڅي د ټلیفون پر کرښه په نیویارک کې د جناب عبدهللا عبدهللا سره لنډه مرکه وکړه.
پوښتنه :د افغانستان د وروستیو حاالتو په تړاو څه ویل لري؟
ځواب :زه پوهیږم چې ستونزې شته ،ولس تر یوې کچې ناراضه دي خو موږ مهم کارونه
کړي دي.
پوښتنه :کوم مهم کارونه مو کړی دي چې ولس تري خبر کړي؟
ځواب :څه موده مخکې مو د مجاهدینو د مشرانو غونډه په خیرخانه کې جوړه کړه او د
حکومت د ستونزو په تړاو مو مهمې پریکړې وکړي .په غونډه کې مو د تکبیر په نارو سره د
امریکا سره د اړیکو د ښه کیدلو درناوي وکړي.
پوښتنه :د مجاهدینو د مشرانو د پریکړو یوه بیلګه وړاندې کوالی شواي؟
ځواب :بلي! موږ پریکړه وکړه چې حکومت او ولسمشر کمزوری دي ،ناروغ هم دي نو ښه ده
چې د مجاهدینو قوتونه دوباره سمبال شي .هڅه وشي چې د طالبانو بریدونه تر هغې کچې
زیات شي چې حکومت اړ باسي چې مجاهدینو ته د مرستې الس وغځوي.
پوښتنه :د دي خبري مانا داده چې کندز ستاسو د پالن له مخې د طالبانو په واسطه سقوط
وکړي؟
ځواب :خبر لوڅي ته اجازه نه شته چې د سیاسي ډیپلوماسي څخه بهر پوښتنه وکړي.
نن مې د جهادي مشرانو او ښاغلي عطا محمد نور سره خبري وکړي ،د حاالتو جاج مو
واخیستي .الندې پریکړې مو وکړي:
ـ زه باید ولسمشر ته قناعت ورکړم چې مجاهدین کندوز ته درومي چې د طالبانو سره جګړه
وکړي .دا جګړه به ډیرې السته راوړنې ولري:
الف :د مجاهدینو ځواکونه ډیره موده د جګړې څخه لیري وه .په دغه جګړه کې به د طالبانو په
وژلو کې ټریننګ وکړي.
ب :ډیر وخت مجاهدینو په جګړه کې برخه نه درلوده ،د لویدیزو او امریکایانو پوځونه په لویه
کچه ووتل نو ځکه د دواړو لورو څخه مجاهدینو ته اقتصادي ستونزې پیښې شوي.
د کندز په جګړه کې په قوي اټکل طالبانو چور او چپاول کړي نه دي که دا کړنه یې هم کړې
وي ،په لوړه کچه به نه وي ځکه دوي په جګړه اخته دي .نو ښه دي چې د مجاهدینو (د نظار
شورا غړي) هلته استول کیږي چې د جګړو د نویمو کلونو پراخه تجربه لري او هم د جګړو د
غنیمت په ټولو کې بشپړ مهارت لري .دا چاره به د دوي په اقتصادي وده کې اغیزه ولري او د
نورو جګړو له پاره به تشویق شي ځکه هلته چې غنیمت وي ،جګړه اسانه ګټل کیږي.
پوښتنه :تاسې فکر کوي چې د نیویمو کلونو جګړې تکراریږي؟
ځواب :طبعي ده ځکه چې د نظار شورا مجاهدین ډیره پخه تجربه لري نو ځکه د بشپړ باور
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وړ دي چې ډیر طالبان به ووژني او د غنیمت د ښو شتمنیو سره به بریالي را وګرځي.
وروستۍ پوښتنه :تاسو د ملل متحد په غونډه کې څو محدودو کسانو ته وینا کوي ،نورچیري
دي؟
ځواب :د ملل متحد غړو موږ ته موقع راکړه چې په خپلو مینځو کې خبري سره وکړو او ښه
پالنونه جوړ کړو ځکه دوي پرموږ باور لري او زموږ پریکړې مني.
ستاسو د مرکې څخه مننه
ستاسو څخه هم مننه په پای کې وایم بریالي دي وي د جمعیت اسالمي مجاهدین
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