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  )1(وکوک و امريکای شاشُ 
ُف  طالبانِ 

  پوست کنده ــــنزِ ط

ردش  محيط ھم به گَ  زبان عوام و ک�م عاميانه درياست؛ اما چه دريائی که دريای شور و بحرِ 
، )2("فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد"بيشتر از يک ھزار سال پيش . نرسد

  :چنين فرمود

  زوالی، درياست محمود  ـِه خجسته درگــ

  کرانه پيدا نيست را کان  دريا، ونه گــه چ

  دم ُدرـــوطه زدم، نديــا، غــبه دريــ دم ش

  گناِه  بخـت من است اين، گناه دريا نيست

تشبيه ميکند؛ دريائی که ناپيداکنار  "دريا"فردوسی آرگاه و بارگاه سلطان محمود غزنوی را به 
آمت و کمبختِی در عين حال از ش .ما امروزیِ است، بزرگتر از بحر محيط و اوقيانوس اطلس 

کران غوطه ميزند و غوطه ميزند و غوطه  گله و شکايت سرميدھد که درين بحر بیخود ھم 
بگذاريم قصۀ سلطان  .ردوودی ھم بدست آـَـميزند، بدون اينکه کدام ُدر و مرجان و حتی يک ک

 نصری و امثالھم را که در آن دوران شاعرانغزنه و مبالغات شاعرانۀ فردوسی و فرخی و عُ 
 ،ھفت قلم می آراستنده بو بنگله  گرفتند، کاخميھا صله  .از مدايح اغراق آميز نان ميخوردند

گذشت آن . ندکردمي ناباز زر  آBت خوانو بشقاب و کاسه و غوری و  ميبستندديگدان سيمين 
شاعران گذشت زمانی که و  .تخته ميکردط�  دھان شاعردر زمان و گذشت زمانی که سلطان 

  . ر ھم احتياط را از کف نميدادندماان ُمنقاد بودند که حتی در حالت نشه و خُ دربار چن
ت نوميد ساخت و نشۀ خود را نخواس عنصری که شبی به مرگ نشه بود، فرستادۀ سلطان را

که برو و نشۀ ما را خراب نساز که حاB ما خود  فھماندشاه  مرسولِ  به رسولِ . خراب کند
د را ببارگاه پسر سبکتگين شيطنت زود خوچغلی و ود از روی رسول محم. خوديم طان وقتِ لس

بی وقوف چنان در دريای  د که عنصریِ اه سردشکود؛ اده سرشکوده و از دست عنصری رسان
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قھر ه سلطان ب. ی نميزندرَ ھم غرق است که سر سلطان و ُملتان و صھبا ل خمر و مُ شراب و 
دود از  ، تايدما کشی حيا را به بارگه د و ميفرمايد که زود شويد و عنصری بگرداندر مي

 گليمیه، شاعر را در ريختسلطان بخانۀ عنصری و ايادی رسوBن . )3( رمودماغش برآ
   :دمحمود ميفرماي. قھار می آورند لوله و لوپان پيش محمودِ کشان کشان و پيچانده، 

  »کيستم؟؟؟ منزود بگو که « 

و زده ستی به پائين خمار جَ  لکوت اع�یِ عنصری که از ترس شاشه اش اَو شده بود، از م
  :ميفرمايدفی البديھه  فرود می آيد وبدرگاه غزنين 

  ق و در غربرشتو آن شاھی که اندر 

  ـــرسا و مسلمانـــبر و تـــو گــ ودجھـ

  ــــويند  در  تسبيح و تھليلـھميگـــــــــ

  دانرــــــــــــــگ مودـــمح عاقبت !الھی

عنين و در مذو فرمود؛ يعنیو توريه را عنصری در صنعت ايھام  "د گرانالھی عاقبت محمو"
  :يکی اينکه. دو معنی

در حال نشه حتی گبر و ترسا و مسلمان و تو سلطان محمود غزنويستی که از ترست ھندو « 
  ».ندبر زبان می آررا " B اله اH B" گفته وتسبيح ھم 

دعاء به زارِی زار ستاخی خود را ھم خورده و شاعر مگر در عين اين مبالغه غم عاقبت گ 
نجات ده،  ماز قھر سلطانعاقبتم را بخير کن و يعنی الھی  "محمود گران الھی عاقبت"ميکند که 

که ميداند حقيقت در نشۀ محمود . رکاه ميسازدين پوستم را پُ گنه بچۀ سبکتيرکه دستگير توئی و
د، اشبميدرباريان و رعيت عين مدعايش چرای بی چون و انقياد شراب نھفته است، و از طرفی 
تا رند و در دھان عنصری آ د، تا طبقھامی آيد و ميفرماي شخوشاين اقرار سردار شعراء سخت 

دھان را  ھمان ھميکنند و عنصری تا ميتواندفرمان ُبرده، حاضرباشان . زر تقی کنندتوانند 
و چنين بود . )4(فرمايد َکين بيشترزر  هلقوم را پس ميزند، تا مگر چند سکه و حفترگکشاد 

و مظلوم که ميرفت به ھندوستان، لب ھندوان بيچاره  ؛ محمودیداستان شاعران دربار محمود
اشتران  وبر ُبختياِن عريق و  )5("فتح باُدر"ه تو ميداد، دار و ندار شان را گرفته بر فيلھای رَ 

شاعران و طنازی اياز خاص ھمه را  بار کرده به غزنين می آورد، تا در بدل مداحی) 6(ُبخدی
  .وس ريزددر پای ھوا و ھ

و امثالھم که اگر محمود و فردوسی و عنصری و اعصار ماضيه  ونقر ذکربگذريم از 
و ميديدند که اين غوِل اعظم و  کارروائيھای غول ھزارپای و صدھزار سِر عصر ما را ميديدند

  .جابجا زھره ترق ميشدندنان از کف داده و ع، کرده است "کون ده کون"غوِل غي�ن، دنيا ره 

  ؟؟؟"شاشوک"خواندم و امريکا را  "Bفوک"و اما چرا در عنوان، طالبان را 

. اصط�حات عاميانۀ دری کابل جان است و از سنخ صيغۀ مبالغه" شاشوک"و " Bفوک"
آنست که " شاشوک"و . يعنی کسی که بسيار ب�فد و در ھمه جا و پيش ھمه کس ب�فد" Bفوک"

  .  شاش خود را گرفته نتواند و شاشش پيش ھر کس برود

برای اينکه طالبان در تمام اين ده سال Bف و پتاق ھميزدند که ما با ھيچ کس مذاکره  "Bفوک"
در عمل مگر ديديم که نه . ارج نگردندنميکنيم تا اشغالگران و عساکر اشغالگر از افغانستان خ

تنھا اين گفته Bف و گزافی بيش نبود، بلکه ايشان آن قدر در آستان شاشوکھا سر نھاده و جبين 
در فضيحت . سائيدند، که حتی شاشيدن بر اجساد ھمرزمان شھيد خود را ھم ناديده گرفتند
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البی؛ از سنگ صدا برآمد شاشوکھای امريکائی صدای دوست و دشمن برآمد، غير از صدای ط
به يقين که اگر شاشوکھای امريکائی !!! اينست غيرت طالب و طالبی. و از طالب Bفوک نی

مدفوع و نجاست و مواد غائطۀ خود را کلوله کرده در روی م� عمر ھم وار کنند، طالبان سر 
  . نخواھند کرد از آستان اتازونی برنتافته و ارتباط بنده وار خود را با بادار زورآور قطع

  ھا چه کردند؟؟؟"شاشوک" و
امريکا که عزم جزم کرده بود تا بيخ و ريشۀ طالب را برکند، در مدت بيش از ده سال چنان 

  !!!شاشش اَو شد و بادش رفت که کم است در مS عام ھم تنبان تر فرموده، باد پورته کند

و گور و گورستان سخت و اھلی ھتک حرمت به مرده  "متمدن"در جھان غرب به اصط�ح 
در المان . مذموم پنداشته ميشود و آنکه بدين عمل قبيح دست يازد دستش را از ھفت جا ِقلِم کنند

و ھمين کشور جرمنی که بيشتر از نيم عمرم را دران بسر برده ام، بعضاً اتفاق می افتد که 
يا که سنگ لحد يھودان  نازيھای نو به گورستان يھودان رفته، بر لوح مزار ايشان رنگ ميپاشند

ھتک "يعنی  Grabschändungاين عمل را در زبان جرمنی . را چپه و يا خراب ميکنند
يقيناً که قانون امريکا از قوانيِن . مينامند که مرتکبش شديداً مجازات ميگردد "حرمت به قبر

  .نندجزائی ممالک ديگر غربی پس نميماند و عام�ن چنين بی حرمتی را شديداً نسق ميک
. شاشيدن بر مرده و کشتۀ طالبان منتھای درماندگی و درپچالی عساکر امريکائی را نشان ميدھد

عساکر اشغالگر و خصوصاً سپاھيان امريکائی که ضرب شست طالب را ديده و از زور بی 
قالب طالب خواب بر خود حرام کرده اند، ھمينکه دشمِن خصم افگن را منھدم ميبينند، از 

و کمترين کاری که از . پوست نگنجيده و کم ميماند که مقعد خود را ھم خينه کنند خوشحالی در
دست يک سپاھی سرخورده و شکنجه کشيدۀ دست طالب، بر می آيد اينست که کم ميماند از 

را کابليان اصيل و دوست داشتنی برای  "شادی مرگک"شود و  "شادی مرگک"خوشی زياد 
قالب تھی کند و رھسپار گوانتاناموی ابدی حضرت عزائيل کسی ساخته اند که از فرط خوشی 

  .عليه الس�م گردد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :اتـتوضيح

دستور . اصط�حات عاميانۀ کابلی اند که مبالغه و اغراق را رسانند" شاشوک"و " Bفوک"ــ  1
زبان عوام از دستور مکتبی فرقھائی را نشان ميدھد و نکاتی را در بر ميگيرد که در زبان 

کلمات گريانوک، زردنبوک، . فارسی سراغ نميگردد/دری "ِمعياری"ادبی و به اصط�ح 
و جنگره و مسقره و َزنِند و ... وک، ترسندوک، گووک، زدنوک و خوردنوک، باتوک، گوز
اميد است که فرصتی دست دھد تا در . ھمه از ھمين سنخ و سياقند... شکِنند و ُخوِرند و ُکِنند و 

  .مورد خصوصيات گرامر زبان دری عاميانۀ کابلی مقالۀ مستقل و مفصلی بنگارم
اقتباس  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رتال را از گزارشگران ارجمند پو "شاشوک"کلمۀ 
خود که ديروز در پورتال نشر گرديد،  149ايشان اين صفت گويا را ضمن گزارش . کردم

  .برای عساکر امريکائی استعمال کرده اند

نقل از شيخ اجـّـل سعدی ست که از  "فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد"ــ  2
  :رمود گلزمين شيراز ف

  پاکزاد  وش  گفت  فردوسیــچــــــــــه خ

  ــــــــاک بادـپــــ  بر آن تربت که رحمت 

  ميازار موری  که دانــــــــــه کش است« 

  » که جان دارد و جان شيرين ْخَوش است
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.  کلمۀ عربيست و معنايش ھمانست که در بيالوژی خوانده ايم) اص�ً به کسر دال("دماغ"ــ  3
بکار  "غرور"و  "بينی"را به فتح دال تلفظ کرده و در معنی " دماغ"�ح عوام مگر در اصط

اخيراً در يکی از . است "آسيب و جزای سخت ديدن"يعنی  "دود از دماغ کسی برامدن". ميبرند
دود از "را بکار برده و  "دمار"کلمۀ  "دماغ"سايتھا خواندم که نويسندۀ بی سوادی در عوض 

 "مرگ"و " مردن"در معنای  "دمار"وی نميداند که . را بکار برده است "دمار کسی کشيدن
  !!! کوچکترين ارتباط منطقی را بھم نميرساند "دود از دمار کشيدن"است و ترکيب 

  "ذخيره کردن"اصط�ح کابلی و در معنای ) به فتح اول و سکون دوم" کين"("کين کردن"ــ  4   
  .است   

نام داشت که " رح بادُ فتِ "ھم فيلھای بسيار داشت و بزرگتری فيلش ــ امير عبدالرحمان خان  5
  .از آن در چپه کردن ديوارھای ضخيم و ستبر کار ميگرفتند

به اشتر دوکوھانه، قوی ھيکل و تيز رفتاری اط�ق ميگرديد که در ام الب�د بلخ " یختِ بُ "ــ  6
  .سر و کار ميگيرد "بلخ"و " ُبخدی"با  "ُبختی"لفظ . تربيه و پرورش ميگرديد

 
  


