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  به قلم عبقری

٠٧/٠٩/١٠  
  

  

  *مارشال داکتر بينی يا داکتر مارشال بينی
  

  

دا با فرو پاشی اتحاد شوروی سابق معلوم ميشود که ساده لوحی در جمھوريت ھای خود مختار چنان رواج  بيشتر پي

  .کرده که رفته رفته اين سادگی دامنگير علوم و سيانس نيز شده است و اين نتايج نا مطلوب را بار خواھد آورد 

ی"طوريکه از البالی اخبار رسانه ھای مختلف استخبار ميشود  سبت يک " مار شال بين ه ن يس جمھور ب اون رئ مع

دازۀ سفر کاری عازم جمھوری اوکراين گرديد گذ شته ازينک ه ان ه آب داد يک افتخار بزرگی ب از ب ا را ب ه چه گلھ

  يک چارمغز کسب کرد و آن ھم گر فتن داکترای افتخاری از يونيورسيتی شھر کيف بود؟

ه خاطريکه  ادی"مھمتر که اين داکترا در رشته اقتصاد است؟ چرا در رشته اقتصاد است، ب ين " مارشال ب آنچه زم

ه در اطراف محلۀ بودو باش اش پي د گان ه و چن دا شد خريداری کرد و مردم روس که با وجود سياست ھای دو گان

ه  د طوال دارد و ب صاد ي ا را ميخرد حتمی در اقت ين ھ ه زم کمی زود باور ھستند ، حتما فکر کردند کسيکه اين ھم

  .ھمين منظور برايش داکترای افتخاری در رشته اقتصاد داده شد

ا جوانی يو نيورسيتی کيف چند اشتباه را  مر تکب شده و با اظھار معذرت از استادانش بايد بگويم و اگر نه نگويم ن

ه  د ک يده ش ا از وی پرس رای افتخاری آي در قسمت تحصيل و تحصيل کرده ھاست؛ يک اشتباه اينکه موقع دادن داکت

ا  ا ب ه حتم شد و ھم دا ن ا کدام مکتب را در کجا و چه وقت به پايان رساندی؟ دوم اينکه کسی پي داری ودک رفتن مق گ

دا  ودی؟ و کسی پي گرم بودند و نپرسيدند که کدام سال در کدام يو نيورسيتی لسانس ات را در کدام رشته دريافت نم

ۀ ه وی را يک امالی جانان شد ک دا ن  فارسی نشد که بپرسد او برادر کدام قواله روباه داری يا نه؟و باالخره کسی پي

  ميگفت که تا ختم محفل افتخاری مصروف ميبود و در پايان ھم ورق سفيد مسترد ميکرد؟

د چه وقت فرصت تحصيل  ا بودي ين روس بچه ھ ه ھم اد علي ر در جھ و باز کسی پيدا نشد که بپر سد شما ھمه عم

شته (علوم برای تان دست داد؟  د بيچاره ک ه ؛ مجاھ ه رحمت حق گال را گنجشک ميخورد و لت را بودن شدند و ب

ان .....) پيوستند و مارشال ان ت ه در زم ما ک د؟ ش ازات را تصاحب کردي ه امتي ن ھم و اگر جھاد نکرديد پس چرا اي

ا ال  د؛ ح اد ميکردي ا ي تر ودک ام ماس محصلين غريبی را که با فروش چاينک و پتنوس تحصيل را انجام ميدادند، به ن
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ای استيد؟ و ب) واين(حتما شما داکتر وينو د آق د و بپرس خ کن ا را ي ی"از ھم کسی پيدا نشد که دل م ما " مارشال بين ش

د ....عليه اين تجاوز گران جھاد کرديد جھاد جھاد واه واه گل ..و حا ال برادر شديد و به شما داکترای افتخاری ميدھ

  ..سيبم

  

  :يادداشت
ا  -* ه در رابطه ب وان آن اصالحاز آنجائی که مطلب در کل به صورت طنز نگارش يافت تعن در .  صورت نگرف

ا ئغير آن بايد بيفزا ه ت دام گرفت د و ان يم که ما ھيچ گاه به خود حق نمی دھيم کسی را به خاطر ساختمان فزيکی از ق

اختمان فزيکی خود. چشم و ابرو و گوش و بينی استھزاء نمائيم را در س ن ،زي ته و اي ستقيم نداش يچ کسی نقش م  ھ

آنچه برای پورتال از اھميت يگانه برخوردار است، . و بدون استيذان وی پيچيده شده استتحفه ايست که در غياب 

رد است ری و . کرکتر و شخصيت سياسی، اجتماعی و اخالقی ھمان ف ه در شکل گي ست ک ان چيزي ن ھم درست اي

ه خاطر شخ. ساختمان آن شخص مسؤوليت دارد شتر ب ائيم بي تھزاء نم صيت وی در لذا اگر ما بخواھيم کسی را اس

  .ابعاد مختلف اجتماعی خواھد بود، نه ساختمان فزيکی وی
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