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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
   مونشن- خالق داد پغمانی

  ٢٠١٣ اپريل ٢٩

  

  »افغانستان اشغال نيست«
  

 زمان ليسۀ گاه از خاطره ام فراموش نمی شود و فکر می کنم ، تعداد زيادی از شاگران آن ھيچکه يکی از معلمينی 

 از اين که نمی دانم زنده است و يا او ھم در زير خروار ھا خاک .بود» محسن رھنما«غازی با من ھم نظر باشند، استاد 

در ھر صورت آن انسان . خفته است، نمی خواھم برايش چنان ادای تعظيم نمايم، که بوی مردن از آن استشمام شود

» آمو«ت آئينۀ تمام نمائی از يک معلم خوب باشد، وقتی راجع به دريای  که می توانس و صادق، زحمتکشمھذب، فھيم

تذکر می  به جز دريای کابل آنھم با تمام صفاتی که داشت نديده بوديمرا صحبت می نمود، برای ماه ھا که ھيچ دريائی 

  :داد

خورد، مگر سرعت آب در سطح دريای آمو، کامالً ايستاده به نظر می جريان آب دردر قسمت ھای وسطی، با آن که «

  » فوق العاده زياد می باشد،ھر ايستادهازير آن آب به ظ

نمايش ظاھری و واقعيت وجودی آن دريا نه تنھا راستش را بگويم برای ما در آن شرايط، حل آن تضاد، يعنی تضاد بين 

آن استاد عزيز . ، اندکی بخنديممقدور نبود، بلکه با سؤاالتی چند، می خواستيم مطلب را به شوخی و مزاح تبديل نموده

  :ھم بعد از پاسخ به يکی دوسؤال، سرانجام به انگيزۀ سؤاالت پی برده، با آرامش کامل می گفت

  »گم شو جوانمرک، مسخرگی نکو« 

 ٨ ننگين به ٧وقتی اينک به شرايط جامعۀ ما و تحوالت سريعی که در آن بدون انقطاع يکی پی ديگری اتفاق افتاده، از 

يا به خون کشيده شده و يا ھم آوارۀ چھار گوشۀ جھان گرديده و يا به ن در حالی استحاله می يابد که ميليونھا انسان ننگي

 آن را ش با خونصرف می شدبرای خود ننگی می دانست که را امتداد آن، ملتی که زيستن در زير سايۀ يک بيگانه 

 کشور را در خانۀ خود تحمل نموده تمام جوشش درونی ۴٧ت  و درون، مجبور می شود تا حاکمي۵٢بشويد، با زور ب 

چه می خواست، » رھنما«بررويش نياورد، به فکر ھمان دريای آمو و حرکت آبش افتاده، می دانم که استاد  را اش

  .بگويد

به طيف اگر شما ھم به اين نظر نيستيد که جامعۀ ما جوشش درونش را از انظار می پوشاند، لطف نموده يک بار نظری 

  .  ما دريابيدیاز ورای برخورد ھارا  خود آرامش ظاھری و حرکت تيز درونی تا به اصطالح ما نويسندگان، بيندازيد
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فکر می کنم مريضی کار خودش را کرده، به عوض آن که مثل ھميشه، راست و صريح مطلبم را بيان داشته دوستان را 

، اگر چنين شده باشد از شما ، در اين جا زياد روده درازی کردمخوش و دشمنان بی معرفتم را نوشادر حواله نمايم

  :خوانندگان عزيز پوزش خواسته، ھدفم را بيان می دارم

 ازتمام رسانه ھای برقی را لطف نموده، نظر بيندازيد، از يک طرف کثرت رسانه ھا، از طرف ديگر قلت قلم زنان و 

نگارند، وضع اکثر آنھا را چنان زار ساخته است که به گفتۀ استاد ھمه باالتر تنبلی ھمان عدۀ معدودی که چيزی می 

و توان آن را ندارند از اين ماه تا ماه ديگر » مگس خانه کرده است« در دھن بسياری از آنھا» معروفی«سخن آقای 

حتا بدون يک  سال ۵ به متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال صد سالم که طی تقريباً -بسازند» به روز«سايت شان را 

 مگر به محض آن که فردی، آگاھانه و يا ھم نا - ساخته اند» به روز«آن را با تقديم مطالب بکر و آموزنده روز انقطاع 

 حسن  -عالی و موالی«، عمق جھنده و تيز پای خود را نشان داده، »آمو«آگاھانه مطلبی را مطرح می سازد، سطح آرام 

 در صد، مطالب ۵ تا ٢ر باب مطلب مطرح شده، ابراز نظر نمايند، حال اگر از شروع می کنند به آن که د» ديوالی

  .  چيزی ننوشته باشند، اعالم وجودن در صد بقيه، می نويسند، تا در بط٩٠ بگذريم بيش از ،وارد به بحث

  . کم می نمايماگر باز ھم حرفم، شکل روده درازی را به خود گرفت، به صورت صريح مطلبم را بيان داشته، زحمتم را 

 »جرمن جرمن«، در »ھستی«است به گفتۀ ھمکار عزيز پورتال آقای » عباسی«چنانچه يکی از نمونه ھا نوشتۀ آقای 

در ، از ھمان تاريخ تا اکنون، »افغانستان اشغال نيست« آن بيچاره دير خبر شده وصرف نوشته است، .نشر شده است

مسؤوليت نموده با نوشته ھای ارزشمند و سبک ھای جديد در بحث وارد شده اند، آدم ھای پھلوی آنھائی که احساس 

 به ھر -، ھی يکی به دنبال ديگری می خواھند وی را و طرز تفکرش را نقد نمودهھم وارد ميداناز سنخ من را بيخبری 

کار گرامی پورتال آقای داکتر مگر آنچه در اين مورد کمتر کسی متوجه آن است،  مسؤوليت ھم.  نمايند-دو معنی

  .در اين زمينه می باشد» عزيز«صاحب 

که با ھمان لحن و صراحت ھميشگی، به تمام طرفداران تجاوز و اشغال » عزيز« سال قبل از امروز آقای داکتر٣حدود 

 ناکسی که نيز مفتخر ساخت، به صورت رسمی و علنی چلنج داد، که ھر کس و يا» لوده ھای سياسی«قب لآنھا را به 

را نج آن چل» عباسی« سال آقای ٣حال که بعد از سپری شدن بيش از.  پيش نمايدیبخواھد از اشغال دفاع نمايد، پا

 پدر تمام نويسندگان آباد، که ھيچ کسی تا ۀباز ھم خان.  پيش نھاده است، ھر کس به جواب وی قلم می زندیپذيرفته و پا

ھر چند اگر چنان پرسشی ھم .  سال، اين نبرد را پذيرفته است٣ری شدن بيش از حال از وی نپرسيده، که چرا بعد از سپ

از آب خوردن ھم ساده تر بوده و می باشد،مثالً می گفت که » عباسی« نزد آقای،صورت می گرفت، جواب دادن به آن

دم، مثالً دير تر به اين من اصالً آن پرسش را نشنيده ام، مثالً تمام اين مدت آمادگی گرفتم تا وارد عرصۀ نبرد بگر

ھر گاه فکر نموده ايد که او رک و صريح خواھد گفت که ...  و رفته باشد» عزيز«موضوع پراختم تا ياد داکتر صاحب

چه کسی در اين ديار مسؤوليت . ھمين اکنون به طرح آن موظف شده ام، بی ادبی معاف، بايد بنويسم که کور خوانده ايد

وضو تازه نموده در » داوود خان«که به خون » سيستانی«رفته است، که وی بپذيرد، مگر ھای گذشته و حالش را پذي

نماز قربت خوانده حکم قتل ھزاران ھموطن ما با صدور محراب بردگی روس از طريق اشتراک در شورای انقالبی، 

 به  که من بويناکی اش را»پنير ھالندی«، تا حال حاضر شده است که در آن باره لب تر کند، مگر آن ديگر يعنی است

امرار  در پاکستان» انجو ھا«يعنی ھمان » ای. آی. سی«ھمه نمايان ساخته و از زبان خودش اقرار گرفتم که با پول 

 که خودبوده اند، چيزی به نام انتقاد از» ای. آی. سی«حيات نموده، در واقع خودش و ھمقطاران مؤيدش، معاشخوران، 

در مذمت کار در انجو ھا نگاشته حد اقل چيزی ن آن را از شرفباختگان انتظار داشت،  نمی تواچه ،باشد سرجايش

  را ھمه دوره کرده اند؟» عباسی«، که امروز بيچاره است
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را عمق آمو حرکت آب در آخر انصاف ھم خوب چيزی است، مگر آن بيچاره چه گفته است که ھمه می خواھند، جريان 

  »افغانستان اشغال نيست« : به نمايش بگذارند، او گفته است

اول از وی بايد پرسيد که منظورش از کلمۀ اشغال چيست، او بايد نخست برداشتش را از کلمۀ اشغال بيان دارد، بھتر 

، بگويد اشغال در لغت به چه معناست، به دنبال آن لطف نموده بگويد که منظورش است از معنای لغوی آن آغاز نموده

ن در افغانستان، از ديد سياسی و حقوقی چيست؟ درست بعد از بيان و توضيح اين کلمه است که از کلمۀ اشغال و نفی آ

  . می شود ھم به منظورش پی برد و ھم درستی و نادرستی حرفش را مورد بحث قرار داد

ان ، ھم» استقالل نيستافغانستان«ھمان طوری که » افغانستان اشغال نيست«در غير آن اين کامالً روش است که 

افغانستان خر نيست، گاو نيست، کچالو نيست و سرانجام «، گالب بر رويتان »افغانستان آزادی نيست«طوری که 

ھر چند در » ...افغانستان در اشغال نيست، افغانستان اشغال شده نيست و «: اگر جناب شان می گفت. »نيست» عباسی«

زيرا ممکن است آقای حث می توانست منطقی باشد، و بعد ادامۀ ب چنان مواردی ھم، نخست اصل توحيد مفاھيم

برداشت ديگری داشته باشند که نه زور توپ و طياره را باز گو نمايد و نه ھم بمباران و » اشغال«از کلمۀ » عباسی«

جای  ؛ با آنھمما رامردم سلب حق تعيين سرنوشت کشت و کشتار مردم ما را، نه حاکميت استعماری را افاده نمايد و نه 

را با » عباسی«داشت که افراد چلنج ديرھنگام شان را پذيرا بگردند، در غير آن می توان به مانند من حکم آقای 

  :اضافاتی قبول نموده، به صراحت گفت

 .»نيست» عباسی«افغانستان اشغال نيست، ھمان طوری که «

 


