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 اوه برادر ما ده چی حال هستيم و تو از چی گپ ميزنی .  –مال 

 چرا ؟   – جنرال 

دارم ؟ خو از چشمم    چی حالميفامی مه  که از گپ های نو خبر نداری ،  يمثل  جنرال صاحب   –مال  

ای هوتل کتی هر پنج ستاره يش دور    هيچ چيزه خورده نمی تانم ، ، گلونم بسته شده    پريده ، راه ای 

 سرم ميچرخه . 

دولت اس ،   ه نان از زور آور خيراس اگ مال صاحب نی که خوده ناجور کدی ،  منه نباشه – جنرال 

يکی پشت دگه زده رپتی خوده  ،  اونه ازبس هپت هشت رقم نان شور و شرينه    ،   شکم خو از توس 

 خراب کدی . 

   از او خاطر نيس .  نی   –مال 

او خدا  هزار وام يکهزار دالر امريکايی ،  شوی يک  از خاطر کرای هوتل سودايی شدی ،  –جنرال  

کيسهء   از  وله خو ) گل آغای قره قل ( ميته ،پ ره ،  سودا ميزنی از جيب تو خو نميتره خير بته چی 

   .خليپه می بخشه پاميدی دگه چی 

م هستی ، گل آغای قره قل نی ، دماغ مته فکر ميته  قارنشی جنرال صاحب راستی که کله خا –مال 

 . 

 ما ؟  خام کلس ،  کی  – جنرال 

، يک عالم رسوايی و بدبختی  رت برده که بعد ازی چتور خات شد  مره ای چ  ما نی ، تنها تو ،    –مال  

مه ميگم ده قار و غضب خدا شوه ای ) کاوبای بچه قصر سفيد ( که ماره بنام طالب های ميانه رو    ،

بگو جنرال    گرفتار کد ،ده صد بال ، ی و مصالحهتآش ی اقشه نچی با  عتدل ، دموکرات و چی و، م

 کدام طالب صاحب ميانه رو يا معتدله ديدی ؟ ، صاحب تو تاحالی 

 مثلکه ده جوال کاه سوزن بپالی . نی بابا خاک ده سرش ،  – جنرال 

وی گند ما هفت آسمانه خات گرفت ،  بخدا ب   ،   ميگم اگه مصالحه و آشتی نشهدرست گفتی ،    –مال  

احب  از چلی تا مال و مولوی صما تنها ،  اوغانستان بود ودانگ هی هی چی روزگاری بود ، شش 

صد    ی جرأت نداشت چشم خوده باال کنه ، يم کسچپه و راسته ميکد   ، ها هر کدام خر خوده ميدواند  

اويز ساخته  اسالم و دينه دست   ختيم که نه خدا گفته و نه رسولش ،قانون و شاخه ده دين و مذهب سا

او  ا دوران سپل ششتن بود ، هيچ چيز حرکت نداشت عين مورچه ،  دوران مبخدا پشکه نال کديم ،  

ميفامی    به دوران حجر روان کديم ،    ، يا گفته زير خروارها خاک کديم  چيز های نمايشی ره کفر  

اگه شما موزيم و آرشيف ملی  آزادی بيان و غيره ره ميگم ،  ، هنر ، آزادی و اينمی فرهنگ ، تعليم
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ما به امر دوستای پاکستانی خود    ی ماش فروختين ،ا  و به نرخ کاه ،  و چيز های عتيقه ره چور کدين  

يک نمونه از فرهنگ و هنره نمانديم .   ب باقی ماند ره بسته نابود کديم ،م ( صاح يک چش   و ) امير

از رسامی های ) بهزاد ( ده هرات گرفته تا  ،  چند هزارساله افتخارات ای کشوره به توپ پرانديم  

سيقی ره اعدام و حلق آويز کديم ، اونه خو ديدی و  بت های باميانه . راديو ، سينما ، تياتر و مو 

، يا سنگسارش می کديم  کسی صدای خوده از بينی باال می کد از تيغ می کشيدمش    تا  دی ،  شني

ری همو حرمسرای ، خانه و پسخانه ، اگه نی روزگارته سياه ميکنه  زن خوبس ب  زنه ،   ا  مخصوص 

مردم    مر معروف ننی کبير ( آده او دوران از ترس دستگاه استخباراتی ما )  ،    نمايندهء شيطان اس،  

ز ترس خوده شور داده نمی  خو ميگفتم کسی انام برش مانده بودن ، نيم اعضايش پنجابی بود ،    همتو 

 مگرحالی .... تانست ، 

ده    او وخت خو مثل گرگ گشنه   يادم اس مال صاحب مثل روزی روشن ، هان همه چيز    – جنرال  

ضعيپ شدی    منه نباشه   ن حالی هم همو خرک اس وهمو درک ،چرت نز   جان مردم اپتاده بودين ، 

 ؟

اگه زير    م گاهی از ترس بند دلم جدا ميشه ،تو چی پت کن  از  نام مه ضعيف اس خودم ... وهللا  –مال  

ده کدام گوشه گک دنيا پناهنده  ،  نخشه نميامديم حالی مثل دگه جانی ها و خاين ها به مال و جان مردم  

 ره می کديم ده کدام بيچ .  عيش موطاليی های چشم دريايی ، ای پشم و ريشه چت و پت کده ، شده 

 بيچ چيس مال صاحب ؟  – جنرال 

 کنار بحر يا دريا .  –مال 

ای مالی شيطان منه نباشه گپه خوب ميپامی . ای چشم دريايی موی طاليی ره ده کجا    –جنرال  

 ديدی . باز ای کار حرام اس . گناه داره . 

ه يک وخت سفير اوغانستان ده ملک  م  مه که ميگم کله خام هستی بگو خو ،    او برادر ساده  –مال  

هم ديديم و هم ...    ر چوکی امريکا ، کجا و کجا رفتم ،هندو مسلمان بودم . چند دفه از خيرات س

 باز گر ضرورت بود روا باشه .  و حرام ده سياست اس نه ده خباثت ،جنرال صاحب حالل 

بسيار هوشيار و پاميده    ، نباشه هم سياست کدی هم خباثت ، هم سپارت کدی هم عياشت    –   جنرال

 هستی مال صاحب . 

. کل کارهای سفارته دگه ها ميکد ، مه فقط امضأ ميکدم و بس ، خو هرچی بود  چی فاميده    –مال  

 سازش کنم . ، کتی ع و غ  کتی تو واری آدمها ،  حالی بيا و پوره کو که مجبور هستم تير شد ، 
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،  راس گپ خو ايس اگه گدويدشن نمی کدين    تره مال صاحب شکم سيری لگد کده ،  ميگم  –جنرال  

قتی شما  ( کی  و داعش( تان )بخوان بن الدين  و زايش  و ياره نمی ترساندين کتی او ) دل نا دل  

قتی شما ده يک اوخور بسته شويم ،  که  ،  نباشه ما کی حاضر می شديم  واری آدمها سازش می کد ؟  

از حرص    ، باز سازش کو ، می پامی قصرسپيد   ميگه اول مالش کو   ای ) کاوبای بچه ( باز ع و غينه  

اونه ناچار ماره مثل گوشت شتر و  چند خربوزه ره ده يک دست گرپته ، ميشه خو نميشه ،  زياد  

، تا خودش و  تا نرم و آرام شويم  ،  ده يک ديگ سياسی می جوشانه  ،  گاوميش و گاو و گوساله  

و بايد هيچ بچه امريکايی  ،  دريای آمو ببره    ( نباشه دل بی غم تيله ازو طرپ   شريکش ) انگريز گوره 

اگه نی قماره می بازه و ده انتخابات دگه اگه صد چل و  ،  و انگليسی ده خاک اوغانستان کشته نشه  

آخ قصرسپيد گپتم دهانم پر او    خوده تر کنه ،  روای قصر سپيد نان که اگه ده شووهللا  ،  ول هام کنه 

، بخدا اگه ده استمبول باشه ، ثمرقند و بخارا ره صدقيش  يم چی قصری يکی دو دپه اونجه رپت شد ،

گلرخ همونجه ، ماهرخ همونجه ، شاهرخ همونجه ... ده وخت بيل کلنگ تون صاحب بود )    کو ،

 کليتون ( .  بخوان بل

 خی آرمان بدلت نماندی .   -مال 

پاميدی ؟ وختی ده    گپ پيش خود ما باشه مال صاحب   نباشه کل آرمان های خوده کشيديم ،   –جنرال  

هرکی زور داشت  روی کار آمد ملکه خربوزه گرپت ،    و انپالقات رپيق ها  ،  اوغانستان گدوديشن شد 

وخت ده مزار شريپ ، ده شرکت  مه ده او بدست آورد قومندان شد و درو کد ، هرکی يگان توپنگ 

د گپتم آکه شور بخو  خوقتی    از تو چی پت بسيار دلدار و تيز ،    مگم   تپوسات يک ولدنگکار بودم ، 

اونمو بود که چند تا لندهور و بيکاره ، چارتکه لمبر بدل و دزد سرگردنه ره جمع  که وختش اس ،  

  به ريش مبارک سياپ صاحب   ،   از تو چی پت کنم دروغ نيس   و غارت کدم ،   و شروع به چور ،  کدم  

پقط چکه پاو بود و چکه    شش  نه غم پنج بود نه غم  بخوان ) سياف ( قسم مرغه ده هوا زين کدم ،

ر دست  ده ای کا      مولوی بگم چی بگم ؟ ، طالب بگم ، رپيق بگم ، او بيادر تره چی بگم  چوری ، 

و توپ و تانک .    لشکر و  ،  کدن   بيادرت ايقه رو شد که نگو ، وختی رپيق ها از دل و جان چاکری 

که بری چند زير دارگريخته    همو بود ،  بيل کلنگ تون صاحب ترسيد  ،  روس ها ده ملک آمدن    طياره  

ت کابل جنگ کنه  تا قتی روس ها و دول ،  ده پشاور خيلی سالح و پول داد  ،  گی دگه مثل مه واری  

انگريز ، ازرائيل ، عربستان ،  التری شان بر کد ، البته مولوی بيادر امريکا ده ای کار تنها نبود ،  

روزگار رپيق ها خراب    ته يکی کدن ، ايران ، پاکستان خالصه عرب و عجم ، کافر و مسلمان دس

اختيار دادن تا جان  ،  اونمو بود که مره قومندان مليشه ساختن . سالح دادن پول دادن  ،  شده ميرپت  
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منه نباشه ياد داکتر صاحب بخير که جوانمرگ    ره پناه کده بريم ،  ، روس ها شان    ی و مال و بادار ها

 شد . 

ائيالم کتی شان بود ؟ باز تنها شما خو ای کاره نمی کدين  مه نفاميدم جنرال صاحب ، گفتی ازر –مال  

 بودين ؟  عنی تنها شما خو قومندان نبودين ، ي ،

ده سراسر  ،  نی بابا از پلتن کده باجه خانه يی زياد شد  ازرائيل ، مخصد مه همو يهودهاس ،     -جنرال  

به امر خود    ،  وره پيدا کد ده سر راه و نيم راه چند يخن پارهء آدمخ ،  اوغانستان هزارها قومندان  

اوره چی ميکنی که از  ، کلش اينه خود ما واری بود ،  پاتک جور کد و ده چور و عياشی غرق شد  

دروغ خو نيس به مجددی صاحب مسکه   نرال زياد شد عين يک لشکر جنرال ، ج،  عسکر پياده کده 

 بُر قسم . 

 خوب طالع کدی اونه توهم جنرال شدی .   -مال 

رخ توپنگه دور دادم    زود پاميدم که دنيا ده دست کيس ،   تيز بودم ،  چی دوشش زدم    طالع  – جنرال  

گمشکو مال صاحب چی سيلی    ، حالی دگه مه يک پرقه نپر دارم ،   وختی روس ها جنگه شروع کد 

وای ازو وختی که باز کلوش خوده    روس غار می پاليد ،  همی نپر های مه که پاچاره باال ميکد ،  بود  

وختی  ،  منه نباشه مال صاحب پاميدی    دگه روس نر ميبود و استاده ميشد ، پ شان ميدويد  طر،  کشيده  

ره دور از دلت گلم جمع  ما  ، تا گلمشه جمع نمی کد نمی ماند ،نپر های مه ده جای داخل ميشد  

 . مال ، جان و ناموس مردم نجات نداشت ميگوپتن ، 

دگه نخشه کشيد که بيادر  ، ل کلنگ تون صاحب باز اونمو بود که بي هه نباشه چی عيش های کديم ، 

، ده جمله  و خواهرک ما خدا کتيش خوبی کنه    ،  بزرگ ما جنت ها نصيبش ضيأالحق جان صاحب 

و   ، حميدگل خان ريس استخبارات پشاور، بينظير جان قتی دوست های دگه ،  حورهای بهشتی باشه 

 کدن .  خان بابر کالن داخله اونجه ای نخشه ره اجرا نصيرهللا

 يعنی چی ؟    -مال 

خو چی دگه يعنی انپالق رپيق ها  ده گوشت ياسين خانده راهی استم ، نمی پامی چی ميگم   - جنرال 

پنجابی    ، و روس ها تيخ شدن ، منپلق شد   و اوغان ده موترهای  ،  وختی بيادر ها قتی الولشکر 

انی صاحب ، وکيل و رزمجو  به کومک رپيق ها مثل بچه برگد عظيمو ، کاود ،     پژروی شيشه سياه

خدا نشانت نته بادار جان می بودی و می ديدی ... هرچه ضيأالحق  ،  صاحب اوغانستانه پتح کدن  

جان بعد نواز شريپ جان ، بيل کلنگ تون جان ، بينظير جان ، بابر صاحب و حميدگل خان گپته  

سر تقسيم و تخت  .   ن  مگم ای هپت هشت درنده ده مايبن خود جور نامد ،  گپته دهانشان قپ کد  
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ه آدم گپتنی  که حالی قتی پيل سوراخ هايش پت نميشه ن،  اوغانستانه برت چلنی چلنی کدن  ،    ئیپاچا 

 دروغ خو نيس به بد ماشی های حکمتيار صاحب قسم .  ماند نه دار و درخت ،

ب شدی  ده ای کشتار ها و ويرانی ها چيز ميزی صاح  و هم خو دست کم از اونها نداشتی ،ت   - مال  

 يا نی ؟ يا همتور قومندان ماندی . 

، مگم  گيس تير ميشه    و بلست ريش ماندی که عين از شيشه ید ،  چی ميگی مال صاحب    -جنرال  

، و  چار طرپ اوغانستانه ريگ شوی کدم  ،  مام قتی نپر های خود نباشه    يک نخود عقل نداری ،

توپنگ مپت ، مرمی مپت  مرمی زدم ،  ر ديوال و درخت قتی صد  بخدا ده هگلوله بارانش ساختم ،  

چيزی که الل و زمرد و دگه سنگ های    ؟ مگم يک دو لک و کته گيرم نامد ،، آدم مپت نمی زدم  

ده    قاطر ها بار کده بردن و او کدن ،  صاحب ده  ربانی (  پروپيسل   ) همه ره ده وخت ،  قيمتی بود  

دگه نبود . زور آور نباشه مه خو   ده شبرغان غير تيل و گاز چيزی  ،  قسمت های زير پرمان مه  

که او کنم بی ازو روس های بی پدر که گم ميشدن کل چاه هاره کور  ،  تيل و گازه کشيده نمی تانستم  

مه زياد  ،  و ربانی صاحب ششت  ،  مگم وختی مجددی صاحب خيست  ، که کسی ياپته نتانه ،  کدن  

عين حاجی  ،کبير شدم و گاهی جنرال    گاهی مجاهد   ، گاهی پرقه مشر شدم گاهی والی ،پيشرپت کدم  

 دروغ خو نيس به لوليدن های ماشکی خليلی صاحب قسم . ، خالد بن وليد شدم 

 نبودی ؟   خو تو هم همتور بودی پله بين ، – مال

گوپتم . گاهی    گاهی قتی هزاره می شدم پشتونه می  بودم ميگن از دايی چی ... پناهی ،   -جنرال  

ی تاجک هزاره ره . گاهی هم که زور آمد گريختم ازبکستان ، تاجکستان  گاهی قت قتی پشتون تاجکه  

ميشد ؟ اونه تا نوبت  ، ترکمنسان عين تا ترکيه رپتم بس پاميدی که اس ، اگه همتو نمی کدم نمی شد ،  

 شما رسيد طالب های کرام ؟!  

 بس دگه دوران خوده می فامم که چی کدی .   -مال 

 . چی کديم نباشه بگو     - جنرال 

 ره از تيغ کشيدی و ....  تمام اسير ها  ر کدی ،  پ  دشت ليلی ره از مرده  -مال 

،   حلوا بخش نميشه   نان وده جنگ خو  ن هر چی بکاری هموره درو ميکنی ،  مال صاحب ميگ  - جنرال  

 دروغ نيس به همو يک چشم سرمه پر مال عمر صاحب قسم . شما هم قريه قريه آدم کشتين ، 

 بگو که حالی چی کنيم ؟    بسيار مرداری ره باال نکو ... مگم ايره  بس بس دگه   -مال 

چی ره چی کنيم ؟ اونه خو خوده زده زده ده پارلمان رسانديم . اگه باز طالع ما بر کد و     - جنرال  

 ره ده اونجه سيل کو .  ده شورا وکيل شديم باز تو خر دوانی ها 
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 خر دوانی ده شورا گپ ميزنی . تو از  ،  مردم ما و تره به محکمه ميکشانه   -مال 

 ايره کی گپته ؟   - جنرال 

فرياد زدم    بی نصيب بسازه ، صد بار گفتم     زير چادر بی بی   يک زن که ميگم خدا ايره از    -مال  

وخت نتين که روز  ، به ای ناقص العقل ها دل نسوزانين  ، به ای سياه سر ها  ، که به ای عاجزه ها  

ای کاوبای  مگم ، ين  گفتم که مثل دوران ما ده خانه گور شان کن  نيد ، ، کس نش  گار ماره سياه ميکنن

اينالی او  ،  ره راه داد    و ای شيطان هان ،  اکت دموکراسی ره کد حکومت های مزدورش ،    و   بچه 

 بيار و حوضه پر کو . 

ميشه ؟ نباشه کلش گپ اس . گپ    ،نباشه راه داده باشن چی ؟ ده يک گل خو بهار نميشه   -جنرال  

، باز ايتو ملته درپچال ساخيم که نپرس ، همه شان گرپتار روزگار شدن ، نيمشه سرگردان نان  ت  مپ

انتحاری و انفجاری ،    ۀ بسيارشه ماتم زد پيدا کدن ساختيم ، نصپشه معتاد ترياکی و چرسی و بنگی ،  

 سم . ق جان فيشن های فلمی عبدهللا دکايشام خو استن ، دروغ خو نيس به

شنپکر وطندوست ، هرچه فرياد می زنند که بخيزين ، بيدار شوين ، قيام کنين ...  اونه چندتا رو  

ر تپرقه اندازی و استخوان  های ما به کومک ما حالل زاده های بچه شفو ، ايتو  پايده نداره ، بادار 

به خودت خو    که نپرس ، اونه  ده راه انداخته، به نام قوم و زبان و سمت ، قبيله و قريه    شکنی ره 

، نگو  استن که  دلنگان  و   ، دگه می زنن  ده سر و کله يکی  ايتور   ، عين    مالوم اس مال صاحب 

،  روشنپکر تره    شان  و  ما  باز  که  استن  بيدار  کی   ، دارن  وخت  کدام    کی  ده  داکترصاحب  مثل 

 اهی آويزان کنن .  رچهار

 کدام گپ مفت ؟   فت ،او داکترته خو مردم آويزان نکد ، ما کديم ، آه گفتی گپ م  –مال 

ی  اجامعه  اينمی آزادی زن ، دموکراسی ، آزادی بيان ، مطبوعات آزاد ، کرامت انسانی     -جنرال  

 و مچم چی بال های دگه ره ميگم .... مدنی  

 ادامه دارد...                                                     

 


