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  :طنز          

 شناس مال محمد مجاهد و طالب خدا

  

ھ کدوست  وشریک راه و رسم یکدیگرفـر، دو نمال محمد مجاھد و طالب خدا شناس

مدت یکی عضویت گروه مجاھدین و دیگری عضویت گروه طالبان را دارند، بعد از

عدی نند واینست  جریان بیرودار، مشرقی دیدن میکگھا با ھم دریکی ازجاده ھای پر 

 این دید ووادید .

عزیز، چھ تصادف نیک و پر از برکـــاتطالب خدا شناس  : واه واهمالمحمد مجاھد  

ـکسالمت بعد ازاین ھمھ دوری ھا . بیا کھ اول یواخالص کھ ترا می بینم صحیح و  

 بغل کشی کنیم و بعد با ھم بسیار گپ ھا داریم کھ بزنیم .

وزراه رــرفیق ھمطورکھ گفتی من ھم ازدیدن تو یاروبخدا ھمین  طالب خدا شناس :  

خیلی خرسندم.ر، ھمدیگھای دشوار  

ھکھ تو اینجا چـطالب جان خدا شناس گپ از این بزن او   الا: خو حمال محمد مجاھد  



.میکنی دراین والیت مشرقی   

الی  بخی کھھای مشرقی، اول  ازھمو چپلی کباب کھ: بیا اوجان بیادرطالب خدا شناس   

ـیمزه و بامرچ ومسالھ است نوش جان کنیم و باز رفتھ در یکی از جاه ھای آرام و ب  

دا صحبت میکنیم .سرو ص  

 ھر دو یک بعدا نان  را نوش میکنند و بجای مورد نظر رفتھ و دو،ھمان است کھ ھر

ـز ونی چای سبز مـزه دار را نیزبا دشلمھ ای چند دانھ گرمسالھ دارھم نوش جان کرده 

یلی کھ خ آنان چپلی کباب فروشی درمنزل دوم کترجیح  میدھند کھ درھمین دو ھردو

ح مسجد م آنجا نمیباشد با ھم صحبت  کنند و باصطالــگر ھــــــمساعد است وکسی دی

ــانھای شان و آنھمھ کار و زار ھای مشترک شـــ گرم و گدا آسوده گفتھ، بھ صحبت  

ـــردهھای نیک شانرا کھ بخاطر مردم و میھن ک ردهیک بیک روشنی بگذارند وکارک  

ھا مباالت و افتخار نمایند. کارکرد آن ھمھکشیده وببرخ یکدیگر ،اند کرده  

: خو دوستم من ازخود شروع میکنم . طوریکھ تومیدانی، وازنام منمال محمد مجاھد  

اشتــھ د من نیزمعلوم است کھ مجاھد میباشم  ودیگر اینکھ بھ گروه مجاھدین عضویت

ھد یعنی از ھر ریشھ کھ مرا بنگری مجاھد در مـجاام  از این حیث نیز مجاھد استم ، 
ن بروم وپاکستااشم . من با حفظ ھمین تقدس نام وعمل کردم، وظیفھ داشتم کھ بمیب  

ستان وبعدتومیدانی کھ ھدف از پاکستان یعنی چھ وکجا یش . بھ ھمین اساس رفتم پاک  

ــــیو مسولیت ھای جھادی ام، گذارشاتی را بھ مقامات پاکستاناز انجام وظایف نیک   

ھای مشخص تقدیم وبعضی ھدایات دیگر را گرفتھ ام کھ بخیر بروم کابل  و بھ نفری  

بسیـــار دوست ،خصوصا بھ آنھاییکھ ارتباطات شان  طوری گذشتھ با پاکستانبدھم و  

ند تا حال حفظ است.بوده اند و بفضل خداوحفظ ز و برادران مسلمان ما عزی  

فتا: خووهللا این خو یک کار نیک است کھ ھمھ ای ما وشما بایدوظیطالب خدا شناس   

چـھ چیز انجام دھیم . خو حاال بگو چھ گپ ھای  بود کھ تو بمقامات پاکستانی گفتی و  



 ھا آنھا بتو گفتند .

سوار تودریک کشتی! گرچھ من واودوستم طالب جان خدا شناس: مال محمد مجاھد   

تھ باشـمخوب میدانی کھ من باید چھ گف ، غضب خدا گرفتار شدهاستیم، و تو در قھرو  

خاباتیو زار انت، خصوصا در این روزھا کھ میدان کارو آنھا باید بمن چھ گفتھ باشند  

وفبخاطر جا نشینی کرزی صاحب ریس جمھور، چوک است وآنقدرکاندیدان، مصر  

ا یعنـــینپرس. وواضحا دراین شرایط، باید دوستان مکار وزار انتخاباتی اند کھ ھیچ   

ا ایـــــنپاکستانی ھا بدرد ما باید بخورند و ما نند گذشتھ ھا ما را کمک کنند. لذا من ب  

مھاینھا را ھ ،با اشخاصی کھ میخواھمعزم دارم بھ خیربکابل بر گردم ومعلومات ھا   

مشرقیازکابل بھ مشرقی واز و بھمین ترتیب رفت و آمد من یک بیک گذارش بدھم .  

ھمین طریقھا ، دو باره بکابل ادامھ دارد .بھ پاکستان وازپاکستان از  

رستانھ : خو بیادرجان وشریک راه ورسم ھمدیگر: اینکاربسیار وطنپطالب خدا شناس

 است کھ باید ھر یکی ازما،  انجام دھیم . مبارکت باشد.

مشرقی :تو درکنی : حاال از خود بگو کھ چھ میمال محمد مجاھد  

تو آنقدر ھـا، بین کارھای من ومال محمد مجاھد: او دوست عزیزم طالب خدا شناس   

ا مــردمتفاوت نیست، ولی از من یک کمی فرق میکند و آن اینکھ ما طالبان بیچاره ر  

م  ھمیـــــنافغانستان، بنام قاتلین قلمداد کرده اند و آنقدر ھا طرفدار نداریم و اگر داری  

دارانش کھ ما را بچشمــیس صاحب  جمھور کرزی صاحب است و عده ای از طرفر  

این ترـاحترام می بینند و حتی کرزی صاحب ما را بحیث برادران خطاب کرده ومھم  

با وریدهکھ حتی از امضای پیمان امنیتی با امریکا،  بخاطر رضایت این برادرانش، ا  

لیھرخ از وی گرفتھ وسرو صدا ھا راعازھمین خاطربسیار از دوستان سابق،  است .  

صاحب ازطرف دیگر من میروم کھ  ببینم خصوصی کرزی بیچاره براه انداختھ اند .  

اقعیرا وبعضی نزدیکان ودوستانش را، ومطالبات خصوصی طالبان، خدمتگذاران و  

 مردم ومیھن را برایش شخصا بگویم .



تمن و سایراعضای وطنپرس وآفرین دوستم باین خدمتگذاری تو: مال محمد مجاھد   
ـدد استناکستانی مسلمان ما، پا بنطالبان ما کھ تا ھنوز بدوستی برادران پمجاھدین و  

ایان ھجرت آنھا را  درخاک خود جـــو ھیچگاھی فراموش شان نمیشود، کھ در زم  
تگاهــھای دسدادند ومسلح کردند وبنام دفاع ازاسالم بکمک ھای مستقیم شان وکمک  

ھــت را ازحکومتی کھ ما آنھارا بور ھای عربی مسلمانھای واقعی ما، قدرسیا و کش  
ھست کخ تا حال، چھ کار ھای نیکی اآن تاریونیست ھا تاپھ زدیم، گرفتیم و ازنام کم  

ود، خور جنگ نان وحلوا بخش نمیشو من بدانیم کھ دنکرده ایم . البتھ باید اینرا تو  
ان طالبیانھای بیگناه، اینرا برادران مجاھد ما، وبرادریا سربریدیم ازانساگرکشتیم و  
اسالم مباح دانستھ اند ، یعنی اینکھ گناه ندارد.ما از نظر  

اطریکواگرچوروچپاول کردیم ویا آتش سوزییھا کردیم و یا دروغ ھا گفتیم ، ھمھ بخ  

ام ا نمد کھ پیشوای ما است وســــردارانبین حضرت محــببیھدف اسالمی بوده است، 
ندارد، درجنگھا شخصا اشتراک نکرده، واضحا کرده است آیا او درجنگ اسیران ز  

نید بـحیثمیتوارا شفقت کنید و راست کھ زنان اسی نگفتھآیا اوو ومرد نداشتھ است   
اتدایتوانیم خالف ھـــمال خود با آنھا صیغھ ای نکاح جاری کنید . پس ما چطور می  

؟اسالمی واحادیث نبوی، عمل کنیم   

در! تو چقمال محمد مجاھدعزیزم برادر! مره کھ رویکت راببوسم اوسطالب خدا شنا  

 دانستھ استی کھ این تمام چیز ھای اسالمی را میدانی .

چرا ندانم تـو،طالب خداشناس عزیزمجاھد بدوستش طالب خدا شناس! او مال محمد   

می وھپاکستان لمایوع تورا ، این مجاھدینو ترا و مثال مننیمدانی کھ چقدرمن ورمگ  

 طالبان در مدرسھ ھای خود ، درس جھاد دادند، و چطور ما را بھ دساتیر اسالمی کھ

، مجھز کردند .شان میدانند ودیگر مسلمین جھان نمیدانندصرف خود   

دانتاـرا نمیدانم کھ اسچیزولی من یک طالب خدا شناس بدوستش مال محمد مجاھد !   

ی علمایکچیز میگویند و اما بعض ما بعضی مجاھدین ما یعنی رھبر ھای طالبی ما و   



دینومجاھدین دیگر در وطن ما کھ البتھ آنھا رسما عضویت بھ گروه طالبانی و مجاھ  

 نا ھانگبی، یعنی میگویندکھ کشتارمیگویند دردورهء جھاد را نداشتھ اند چیزھای دیگر

اھا و نکاح بــــــ ، چور و چپاول را  و آتش سوزینداشتھ استنظر اسالمی جواز از  

ــــتاس یک بام ودوھواحیران استم کھ اینچطورمن حیران . صغیران راجوازنمیدانند  
ھـای ر چیـز. نھ اینکھ یکی یک چیز بگوید و دیگ اسالم و دساتیر آن باید یکی باشد  

حصیالتدیگر. و بازببینیم بھ دستگاه ھای حقوق بشر، آنھا ھم انسان استند و دارای ت  

آیا ھمـان دیگر اینکھ بخدا بین خود استیمھا را جواز نمیدانند . یزاین چنین چیزآنھا ن  
شتخالف کرمل و نجیب و دیگرکسان، آنھا نیزحزبی ھا ، با رھبران شان نمیدانم کا  

تندمساجد امنیت میگرفھمیشھ درشبھا وشبھا وروزھا، از آنھا ھموکشتارھا بودند و  
بران. ولی ببین کھ رھا را من و تو ھردو شاھدیماینھبزن ھا بخدا تجاوز نمیکردند و  

زارما وتو یعنی مجاھدین و طالبان، این چنین چیز ھا بھ صد ھا نھ بلکھ بھ ھزاران ھ  

واقعی  وطالبان واقعی  یعنی (مجاھدینبیادر گل نکند کھ راه آنھا مرتکب شده اند . او

حیح ــــصبھ آنھا زده بودیم )و ھمان حزبیھا کھ ما بدستور باداران ما تاپھء کفروالحاد 

د و راه ما غلط.نبوده باش  

تراالی بــتو خو وفا دار بھ باداران طالبی وسر دستھ ھای مجاھدین خود استیم ولما و  

تعـــالاز ھمھ من و تو بھ پیشگاه خداوند نیز مسولیت داریم کھ مسولیت نزد خداوند م  

اطاعت و عبادت دیگر، ازھردیگرکرده عظیم است واطاعت ازامر خداھرمسولیت از  

ود در جھنم شو چون من وتولویت دارد . نکند کھ خدا نا خواستھ جای من و تو کرده ا  

 و جای آنھا کھ ما بھ ناحق انھا را کافر گفتھ ایم بھ بھشت باشد.

: اوجان بیادربخدا گپ دلی مره زدی منبدوستش طالب خدا شناس: مال محمد مجاھد  

عی افتاددور بودم، سرو کارم با علما ووطنپرستان وطالبان واقدراینقدر مدتی کھ ازتو  

مدنی آنھا بھ ایات قران و سنن پسندیده و ھمچنان برمبنای احادیث و قوانین شرعی و  

ردندبرایم از روی اخالص و بحیث یک فرزند وطن شان،  وضاحت دادند و اثبات ک  



قی ھـانا میکنند و قطاع الطریکھ راه و رسم آنھاییکھ بنام مجاھد وطالب،  میکشند وز  

 میدارند و چور و چپاول میکنند، غلط استند و راه ور سم آنھا نیز غلط استند .

زی رفیق دیرنھ و برادرم! دردل من ھم عین چیھمسفرو بخدا دوستطالب خداشناس! 

یشوی،منبود کھ تو گفتی، من اگر سرم قھر نشوی و برایم قول بدھی کھ سرم قھر نم  

ری میگویم .ھم بتو چی  

طورمن ھم کردم وعین مطالبی راھمین :طالب خدا شناس بدوستش مال محمد مجاھد  

یز گفتند  وکھ وطنپرستان واقعی ومجاھدین واقعی و طالبان واقعی، بتو گفتند ، بمن ن  

ھای ی عضویت درگروپـــورسم ایشانرا قبول کردم و از اینکار ھا یعن ه ، رامن نی  

دست کشیده ام . آدم کش وگمراه،  طالبانتخریب کار مجاھدین و   

شترودت بیـمیخندند و میخندند و باز اینبار با ش مال محمد مجاھد و طالب خدا شناس!  

ا حــالای کھ تــدروغ ھ از عشق و محبت بیشتر یکدیگر را در آغوش میگیرند واوال  

ر را خوبیگبھ یکدیگر گفتھ اند معذرت میخواھند وآنرا ضرورت میدانند کھ باید ھمد  

مجاھدین میدانستند ودرک میکردند کھ آن دودیگر آن دو نفروابستھ با طالبان گمراه و  

 بنام نیستند، تا واقعیت ھای خود ھا را با یکدیکر میگفتند . 

یت ازعقاید حاال ایندوباز ھم رفیق و ھمسفرو ھمراز یکدیگر بوده، منتھا با تغییر عقید

ست وانسانی .ابطال بھ واقعیت ھای روشن و در  
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