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 Satire  طنز

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵سمبر د ٢٧
  

  !گفت" ُرق" "ھاشميان"
  

 شاخی باد نکرده سالھای سال قبل، يعنی آن گاھی که تا آنزمان مزدوران روس کشور را به فناء نداده دار وندار آن را به

 در ھمجواری باغ ما زندگانی می نمود که از يک سو به اميد داشتن پدر به ھر کس و ناکسی دست *بودند، بچۀ بيوه ای

تکدی دراز نموده، بدان اميد می بست تا دست پدری بر سرش بکشد و از جانب ديگر، آزمندی ھا و حرص بيش از 

ًا خود و ھمبازی ھای کوتاه دامنش را در قد و قامت اساطير ديده، تحت تأثير حدش، اورا چنان متوھم نموده بود که اکثر

  . آن را غرش شير می پنداشت،خودمگر ھمان توھم، شغال گونه زوزه می کشيد 

از . مرغانچه گکی داشت و چند مرغ تخمیاين بچۀ بيوه که با تأسف نمی خواست کسی از ھويت پدرش آگاه گردد، 

ز پدر نا پيدا و مادر پتياره اش به ارث برده و ھراز گاھی، چند چوچه به بازار عرضه می قضاء چوچه گيری را ا

  . داشت

 که با حرکات عجيب و غريبش ھمه را حيران گذاشت تخم ھا را زير پای مرغ کرکیدر يک نوبت از چوچه گيری ھا، 

.  است و يا ماکيان)خروس( خراسختهمرغ پرو بال ري که باالخره آن توانست بفھمدساخته، مھمتر از ھمه کس نمی 

  ھای و تقليد از خراس را به ھم می زدی بی پرش لھاھگاھی بر شاخ درختی می پريد و بازيرا در عين زمانی که گا

، وقتی خراس حاکم خانه به طرفش می دويد، پشتک داده چنان قدقد می کرد، تو گوئی ھزاران تخم به محله می کرد

  .جای گذاشته است

 و پشک ھای خانگی را دنبال کردن، ولگرد ھم بود و برای دانه چيدن ھيچ حد و مرزی کبوترغک که در عين اين مر

  .، به يکباره چنان غيبش زد، توگوئی آب شده و به زمين فرو رفته بوداختننمی ش

گر، زبان  آمده و از طرف ديکششچوچه مرغ  ،بچۀ بيوه که از يک جانب نمی خواست کسی بداند که چه بر سرنوشت

بدش نيز بيکار نماند، در عين حالی که دشمنان خودش و مرغکش را فحش و دشنام می داد که گويا چشم بد آنھا باعث 

 گردد، به دوستانش نيز وعده می داد که ظرف چند روز مرغک "پدرش" از جنس "روباھی"د کدام يشده تا مرغک ص

خيلی از مرغکان دنباله رو دوباره پيدايش  باورۀ دوران با دستان پر و با فتح تمام ميدانھا، به مثابۀ قھرمان جھان و اسط

  .خواھد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

حدود دو ماه و اندی از فقدان مرغک نگذشته بود که بچۀ بيوه آوازه انداخت که طبق اطالع رسيده برايش، مرغک جور 

، نو آوری ھا بلی اش آن است تا در مرغانچۀ قدو سالمت بوده و قرار است به زودی برگردد و خودش نيز در صد

  . نمايداعمار ساختمانھای جديدی را نيز نموده،

الی که پر ھای پس گردنش از سواری دادن حنرسيده به روز موعود، به يکباره مشاھده شد که مرغک موصوف، در 

نان در حالی ک" قد قداس " قتاستًزياد و پر ھای سينه اش از سينه زدن بر زمين و تخم، قسما کنده شده و ريخته بود، ق

اين ورود ناگھانی به ھمه . حيات و ورودش را اعالم داشت که چند چوچۀ تازه از تخم بر آمده وی را تعقيب می کرد

فھماند که نه پای روباھی در ميان بوده و نه ھم رسيدن به قھرمانی و يا ھم تجمع لشکری از بگيالن، بلکه بيچاره 

 با پرکنک کردنش وی را زدنی خراس چندقعيت زندگانی روبه رو شده، اومرغک که می خواسته خراس نمائی کند، با 

  .زرد رنگ نيز محصول زحماتش می باشدنيمه جان و به تخم آورده و آن چوچه ھای 

  !خوانندگان عزيز

 وقتی به ذھنم خطور کرد که يکی از دوستان ھميشه مھربان، نوشتۀ "بچۀ بيوه" و "مرغک قت قتاسی"داستان 

مالحظۀ آن نوشته که . نگارش يافته بود، برايم ارسال داشت" فاريابی" را که گويا به جواب فردی به نام "خرفيلسوف"

  : می رساند،و باندش در مقابل سرو صدائی که به راه انداخته بودند نيست" ھاشميان" "ُقر گفتن"ھيچ چيزی به جز 

و " خرفيلسوف"ستانی بوده که از کله ھای تھی از مغز دا" فاريابی" نامه نويسی و قضاوت غيرعادالنۀ فردی به نام -١

  . ترواش نموده بود"ھاشميان"باندش  به منظور توجيه قرگوئی 

آنقدر احمق تشريف دارند که حتا وقتی داستان ھم می سرايند، متوجه حماقت " ھاشميان"اين باند به ويژه سرگلۀ آنھا 

 انمودو نامۀجعلی شان را از فارياب و" فاريابی"ثال انتخاب تخلصبه صورت م. ھای شان حين تنظيم داستان نمی گردند

آنھائی که در افغانستان زندگانی نموده و ماحصل تفرقه افگنی ھا و تخم کين کاشتن ھای باند ھای . نمودن است

با دقت را ن، استخباراتی از انگليس گرفته تا روس و از امريکا و پاکستان و عربستان سعودی گرفته تا چين، ھند و ايرا

ارزيابی نموده اند می دانند که با تأسف به دنبال اينھمه خونريزی و کشتاری که در افغانستان صورت گرفته، واليات 

کشور چنان به ھم تقسيم گرديده و صفبندی ھا چنان دقيق گرديده که نمی توان در واليتی مانند فارياب که يکی از مراکز 

می و ماقبل آن است، کسی را يافت که کوره سوادی داشته باشد و نه تنھا از طالب و نفوذ نژاد پرستی ھای نوع دوست

متنفر نباشد، بلکه با تأسف " جرمن جرمن"و مرغانچۀ بچۀ بيوه يعنی " ھاشميان"طالب پرستانی از قماش خيرفيلسوف 

  .يت نيز گسترش نداده باشدلانزجار و نفرت از طالب را به يک م

، برای تسکين ، داستان دزد نابلد و رفتن به کاھدان را زنده نموده"خرفيلسوف"اينجاست که دروغگويانی از قماش 

  .ًاذھان نا آرام شان و احيانا تحميق چند خر تر از خود، داستانسرائی پيشه می نمايند

بودند و نه ھم صالحيتی در آن نه لغتشناس " معروفی"و باندش که ھيچ يک به گفتۀ استاد سخن آقای " ھاشميان "-٢

زمينه داشتند، بعد از ماه ھا زور زدن، به جای به دنيا آوردن نوازدی نو، باد بزرگی را از بطون گنديدۀ شان بيرون داده 

  .زدودنی نيست" شام پاريس" با صد بوتل عطر ،اند، که رفع آلودگی ھوای ناشی از آن

آغاز نمايند، بدون آن که " غياث اللغات"، می خواستند کار را با  شان دانش  آنھا که در آغاز بنا بر پائين بودن سطح-٣

استاد " قاموس دری انگليسی"به رخ خود بياورند، به پيشنھاد سازندۀ استاد سخن، مبتنی بر آن که مبنای کار را 

  .موده اندقرار دھند، بدون آن که به رخ خود بياورند، تمکين ن" خرفيلسوف" دشمن خونی - نکھت -"نگھت"

که از " الف"که می توانند به غير از حرف" موسوی"و " سديد"، "معروفی"عنوانی آقايان " خرفيلسوف" پيشنھاد -۴

که کس ديگری تا ھنوز " ی"الی " ب"بااليش کار صورت می گيرد، از حرف " ھاشميان"طرف شخص خر فيلسوف 
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ر گذشته زير کار بگيرند، اگر از يک جانب منتھای فقر، کار باالی آن را شروع نکرده است، را با گفتن يک صلوات ب

ننگی و خبث طينت  را می رساند، از جانب ديگر منتھای ديده درائی، بی" قت قتاسی" اين باند جزعدرماندگی و

  .و باندش را نيز جار می زند" خرفيلسوف"

يک بھتان اخالقی و ناموسی به  و ا ھزاراين انسانھای ديده درا و ھرزه که بحث در چگونگی تدوين يک واژه نامه را ب

کجراه کشانيده اند، چون خود فاقد شرف، اخالق و وجدان اند، فکر می کنند که می توانند با ديگران ھم به ھمان سان 

و به زعم " خرفيلسوف"؛ به محض مراجعۀ "م پرکی ھنه چرکی بوده و نه"يا وبرخورد نموده، قسمی بنمايانند که گ

  .ادن ديگران در پروژۀ شان، دنيا گل و گلزار شده ھمه چيز به خوبی و خوشی می گذردخودشان شرکت د

  !خوانندگان عزيز

ھيچ گاھی " موسوی"، گذشته از آن که دوست و برادر عزيزم آقای تا آن جائی که من در جريان اين بحث ھا ھستم

د نگفته است، دانشمند و نويسندۀ آزادۀ کمترين اظھار نظری در باب تدوين يک فرھنگ لغت ننموده و چيزی در مور

نيز که اولين پيشنھاد دھنده و مبتکر طرح ايجاد چنان فرھنگی اند، ھيچ گاھی ننوشته اند که با قضيه " سديد"کشور آقای 

نيز با تواضع آموزش " معروفی"به خاطری اختالف دارند که گويا برايشان سھمی داده نشده است، استاد سخن آقای 

  . زير سؤال برده اند، بار بار صالحيت شان را در تدوين چنان امر عظيمی ضمن رد صالحيت ديگراندھنده ای

 راست نگويد و در خدمت مردم نباشد، شرايطیھيچ تحت سوگند خورده که ھيچ گاھی و در " خرفيلسوف"از آنجائی که 

ز آنھا می خواھد تا در تدوين پروژه سھم با وجود چنين مواضع آشکاری، در پاسخ به فرد موھومی، حاتم بخشی نموده ا

  .بگيرند

ھرچند قضيه به صورت مستقيم برايم مطرح نشده، تا موظف به نظردھی در باره اش باشم، باز ھم از موضع کسی که 

، "غايله"نموده، به خود حق می دھم تا جھت ختم ديگران  ھم خودش نثار تابه ھمين ارتباط چند فحش شنيده و چند 

البته تمام اينھا پيشنھاداتی اند که . قرار گرفته اند، تقديم بدارم" خرفيلسوف"ی که مورد سؤال تم را عنوانی آقايانپيشنھادا

جھت آغاز و ادامۀ ھمکاری " خرفيلسوف" از -  که نيستم-می بودم" خرفيلسوف"اگر من جای ذوات نامبرده از طرف 

  .از وی می خواستم

ستم تا به مثابۀ نخستين پيش شرط ھمکاری، به صورت علنی و رسمی از طريق می خوا" خرفيلسوف ھاشميان" از -١

اعالم بدارد که در گذشته جاسوس بوده و " جرمن-جرمن"و " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"تمام سايتھا من جمله پورتال

در مکتب اعتقادی اش " دروازۀ توبه"عليه کشور و مردمش برای بيگانگان جاسوسی نموده است؛ مگر از آن جائی که 

بسته نيست، اينک که به آخرين روز ھای زندگانی اش رسيده، از کردار زشتش توبه نموده از مردم و خدا، طلب عفو 

  .بخشايش دارد

 تمام آنچه را طی اين مدت عليه بھترين فرزندان جامعۀ ما نوشته، ھمه دروغ، افتراء و بھتان بوده علت آن، تابعيت -٢

 ھمينقدر اعتراف کافيست و ضرورت به -.  قدرت بوده استنبااربانفس اماره و اجرای دساتير برده وار از 

  -معذرتخواھی وجود ندارد

با " خرفيلسوف"صميمانه تقاضا می نمودم تا به پيشنھاد " ھاشميان" با تعميل اين دو پيش شرط، از ذوات مورد نظر -٣

  .د غور نماين،"توبۀ گرگ مرگ است"در نظرداشت اصل 

   
  :يادداشت
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نه بدان علت بود که گويا مردم عليه زنانی که شوھران شان را از دست می دھند، با ديد حقارت آميز " بچۀ بيوه"تسميۀ مرغانچه باز به 

  .می دانستند" بچۀ بی پدر"آنھم تا سرحدی که وی را . از معرفی پدرش بود" بچه"نظری داشته باشند، بلکه علت آن خودداری شخص 

  .نیپغما

 


