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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political Satire  طنز سياسی  

  
  دپلو انجنير خليل اهللا معروفی      
   ٢٠٠٨ سپتمر ٢٦برلين،  
  
  

  
  جهان در سی ياچپه گرمک س

  

  طنــــــز
  

  
  

  دولت اسالمی افغانستانجديد بوش، رئيس جمهور دبليو جارج : طرف راست 
  ضالع متحدۀ امريکاجديد احامد کرزی ، رئيس جمهور جناب : ــــرف چپ ط

  
من که همين لحظه از .  گرانقدر،  کاريکاتوری را برايم ايميل کرد،  که در نوع خود بکلی بی نظير استیدوست

ور را گرامی دانسته، ميخواهم ميگشتم، مقدم اين کاريکات" مضمون"چشم درد پشِت " بی مضمونی"منتهای 
يقين کامل دارم که ديگران، بر اين کارتون، تبصره های متفاوت و . عرايضی را در پيرامون آن، عرضه بدارم

روی " طنز"ديگران نيستم و برداشت خودم را از آن، بشکل " ذمه بردار"رنگ رنگ  خواهند کرد، من اما 
  :ميگذارم ) ١"(طناز "صفحۀ کمپيوتر ريخته و پيش روی تو خوانندۀ
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  : قصه ميکرد کهیصوفيی صاف
حينی که بعد از افطار و چرب .  بود و دروازه های رحمت همه باز١٣٨٧ ماه مبارک رمضان سال ٢٧شب « 

در خواب، رؤيائی برايم . شکم و خواندن نماز تراويح و پس از ادای دوگانه بدرگاه يگانه، به خواب رفتم کردنِ 
هائی که "چپه گرمگ"ديدم که چپه گرمگی سخت عظيم رخ داده است؛ از همان ". رحمانی" رؤيائیدست داد ، 

از اسالم ) ٢(به مانند شيخ َصنعان ديدم که رئيس جمهور افغانستان، جناب حامد کرزی، . فکرش را کرده نتوانی
 عوض بهتر اينکه  رينو شي. رو گردانيده و به عيسويت گرائيده ، و از ترس مسلمانان ُزنار در کمر بسته است

به اصطالح شيرين اضالع متحدۀ امريکا و " رئيس جمهور"جارج دبليو بوش، در قصر سفيد واشنگتن در مسند 
اسالم مشرف مقدس و باز می بينم که پرزدنت جارج دبليو بوش، به دين . لوس فرموده، ج"اتازونی" فرانسوی

  . استد تنبان خود را شخ گره زدهگرديده، کاله و چپن و پيراهن و تنبان پوشيده و بن
  .پردازد، ناگفته بماند، اما اينکه پرزدنت حامد کرزی در آئين جديد خود چطور به ادای مراسم دينی و مذهی می

ميگرداند و با رسيدن هر " هزار دانه"اما از جارج بوش بگويم که اينک هللا الحمد مسلمان است، تسبيح 
دولت اسالمی " رئيس جمهور "حاالو عجبتر اينکه او .  ميفرستد"طانلعنت به کار بد شي"، )٣" (مالگک"

شود و نمازش قضاء نمی .  استه، نشست"جمهوری ثم  شاهی "افغانستان گرديده و بجای حامد کرزی در ارگ 
از دروغ گفتن و فسق و .  را در جماعت و به امامت شيخ الحديث عبد الهادی شينواری اداء ميکندهر پنج نماز

. بگريزد" بسم اهللا"از " جند" ميگريزد،  چنانکه حرام و اعمال سيئه، می پرهيزد و بلکه از چنين کارهای فجور
نه تنها اين، بلکه در چار روزی که از . را گذاشته به طاق نسيانو ماجراجوئی چه کشی گگری و تفنی کاوباي

است، او ديگر انسانی متقی و پرهيزگار . دکنعمرش باقی مانده، ميخواهد کفارۀ گناهان صغيره و کبيرۀ خود را ب
او در برابر مردم . دن را چنان نسق ميکند، که عبرت ديگران گردمجرمانداد مظلوم را از ظالم ميستاند، و 

رؤوف و مهربان و دستگير است ــ البته نه بمانند دستگير پنجشيری ــ و در برابر شدادان و طاغوتان، درمانده، 
چارده "سارق و جانی و قاتل و خائن ميسوزد، که مانند سابق مال  ر عهد او ديگر بالِ د. استوارسختگير و 

او آنقدر گرويدۀ اسالم گرديده که .  از مزار بدزدند)٤"(جنده"و از قندهار " خرقه"را بخورند، " معصوم
رداند، البته نه رف بگ مش  خود ، جارج بوش کالن، و خانوادۀ خود را نيز بدين دين مبينقبله گاِه امجدميخواهد 

چون .  را مسلمان بسازد"گوربه چفميخائيل " آيت اهللا العظمی خمينی خواسته بود، ی زمانبه شيوه ای که
  :به زبان حافظ شيرازی، دعوت روح اهللا خمينی را رد کرده و گفته بود " گوربه چف"
  

  ود فردائیبمروز ر از پی اــــــــــ  وای اگ  گر مسلمانی همين است که حافظ دارد   
  

  »". از همو اسالم تيرما ره! می ايران عملی ميکنی، يارااگر مسلمانی همين است که تو در جمهوری اسال"يعنی 
  

  :چنين ميگويد ) ٥(تش اختالطآن مرد خدا در ادامۀ 
 و هم کابل بينم ه و من در عين زمان هم واشنگتن را میشت نمايان گ و معجزه ایمی بينم که جام جهان نماباز « 

شوند و صحنه ها  پرده ها دريده می.  ، رخ ميدهد"سواد اعظم"که در اين دو شهر و درين دو را را و هر کاری 
رايتان ب خواب ديده ام، آن  جديد، طوری که در از طرز اداره و اقدامات هردو رئيس جمهورر و من پديدا

  :حکايت نمايم 
   

  :در کابل 
ــ دست و آستين خود ) ٦" (جارج دبليو بوش چوچه" حضرت جارج بوش ــ همان رئيس جمهور جديد افغانستان،

اوًال به . را بر زده و تمام کارهای ناکردۀ رئيس جمهور سابق افغانستان، حامد کرزی، را سر دست ميگيرد
نظيمی گرفته، تا جنايتکاران ت" خلق ــ پرچم"از جنايتکاران و جنايت گستران . سراغ جانيان رنگ رنگ ميرود
رئيس جمهور جديد . به حساب همه ميرسدو ر گرديده اند، مفتِخ" جنگ ساالر"و طالبی که اينک به لقب فخيم 

رويش را فلک و  ديگر مثل رئيس جمهور سابق افغانستان، بيکاره و ترسو و گريانوک و خپوسه نيست، بلکه دمِ 
  .فنستور هم گرفته نميتواند

 قاتالن، که  رئيس جمهور جديد اول به اول،  سراغ همين جانيان مشهود و  نی و بدیخدا به شما روز نيکی بدهد
  :جازات را می بينم صحنه های ُم. روز روشنشان را شب تار ميسازدمشهور ميرود و 

به افتخار مجازات جنايتساالران، جاده های مشهور شهر را چراغان و آئينه بندان کرده اند، عينًا به سان جشن 
شهر ــ از قبيل چارراهی طره باز های مشهور راهيچهار.  دوران ظاهر شاه، و بلکه صد چند آنهای استقالل
ظار رويداد راهی ملک اصغر ، چارراهی پشتونستان ، چارراهی سپاهی گمنام و غيره ــ همه انتخان، چار

  .ها همه آويخته و دارزن ها همه آمادهدار. عظيمی را ميکشند
اق ــ عينًا به مانندی که بر سمندی سپيد سوار باشد ــ ظاهر رَّارج بوش در ليموزينی َبمی بينم که به قدرت خدا ج

موتر در پيش روی سينمای آريانا .  او را از پس و پيش بدرقه ميکنند،ه تاريکهای سياه و شيشميگردد و موتر
هيم و قانونی، که برک ميگيرد، و چند مالی ريشدار و بی ريش از قبيل ربانی و سياف و دوستم و قسيم ف

 دروازۀ موتر حضرت بوش را باز ميکنند و بوش با دوان دوان اند، رئيس جمهور جديددر رکاب شاطروار 
 از موتر پياده شده، با قامتی افراشته و چپنی کشال، به قطعۀ تشريفات )٦("صالح الدينی"ابهت و صالبتی 

ده و ، قطعۀ تشريفات را قومانده دا" شم خان شم"ال لوی درستيز اردوی ملی افغانستان، ستر جنر. نزديک ميشود
  :عۀ تشريفات را پذيرفته، ميگويد يس جمهور بوش، سالم قطرئ. آمادۀ پذيرائی ميسازد
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تبختری بعد بوش با ". ژوند ژوند ژوند: "سپاهيان همه به يک صدا ميگويند". مانده نباشين! سپاهيان اسالم"
 که در مقابل مقابلشان گذشته و يکسره رهسپار لوژ جمهوری ميگرددمتين از شمرده و گام های عظيم، با 

لوژ پر است از اشخاص نامدار داخلی و خارجی ، که همه ورود رئيس جمهور . نهاده شده" رستوران خيبر"
 با جلوس . و تاريخی در پيش روستی مانندبهمه ميدانند که رويدادی . جديد و پرصالبت را دقيقه شماری ميکنند

  . بوش بر مصطبه ای بلند، همه حاضران می نشينند و گوش به آواز می مانندحضرت
لوی .  می فهماند که برخيزد و حکم محکمۀ جزائی را بخواند جديد"څارنواللوی "بوش به اشارۀ سر به 

ن ، حکم اعدام و دارزدو بدون اينکه از فلک بترسد، بر می خيزد و با صدای رسا "عبدالجبار منتقم"، څارنوال
  : های مجرمان  را بدينقرار اعالم ميکند

  آويخته" ريش" از  مال اسماعيل و مال عطای نور ، اوًال ، مال محقق  مال خليلی ، ربانی ، مال سياف ،ــ  مال
  . غرغزه گردند، و چنين ميشودسپس    شده و 

   شده و بعد غرغره گردند، و همين آويخته"پرخانه های بينی"ز اوًال ا  و دوستم گلم جم،ــ  دلگی مشر قسيم فهيم 
  .    طور ميشود

  .  آويخته شده و بعد غرغره گردند، و همينطور ميشود"زبان"  قانونی و َاخــَوان مسعود اوًال از ــ
   و پرچمی  مقيم ولسی جرگه، هر کبير رنجبر و دگر مالهای خلقی   مال علومی و مال شهنواز تنی و مالــ

  .  غرغره گردند، و چنين ميشودبالفاصله شده و     کدام از گوش آويخته
 جلوگيری از طوالت کالم از شرح گر کابل صورت ميگيرد ، که بخاطريد چارراهيهای نيز دراعدامهای ديگر 

گنهکار صر فرخندۀ رئيس جمهور دادگر، هيچ ولی خوانندگان را بشارت ميدهم، که در ع. آنها خودداری ميکنم
  . بدون مکافات نمی مانداربدون مجازات و هيچ نکوک

شايان تذکر است، که اعدامها عمدًا در پيش روی کابليان مظلوم صورت ميگيرد، که دلشان از دست اعدام 
کابليان داغديده  شکرخدا را بجای آورده و طول عمر پرزدنت عادل را، از خداوند دادگر . شدگان داغ داغ است
  .و منتقم نياز ميکنند

شش ساعت و شش دقيقه را در بر ميگيرد، نوبت به مجازات کسانی ميرسد، که از دقيقًا پس از اعدامها، که 
تعداد ايشان بسيار زياد است و شرح همه درين . ره زدن بعالوۀ  زندان ، محکوم گرديده اندچ شده و به ُداعدام َب

همه درين ه و حکومت، اشارتًا ميگويم، که اعضای مجرم و مفتن ولسی جرگه و مشرانو جرگ. مختصر  نميگنجد
ه زنها حاضر ّرُد.  دست شان به خون خلق خدا آغشته نيستبوده اند و" خس دزد"اينان گويا . زمره شامل اند

  .گشته و مجرمان را چنان ُدره کاری ميکنند، که فغانشان تا ملکوت اعال باال ميشود
  

  : يادم رفت بگويم که !آها
حضرت رئيس جمهور بوش پيش از اينکه جنايتکاران زنده را چنين نسق کند، به سراغ جنايتکاران مرده رفته، 

و " مسعود"و " نجيب"و " ببرک"و " امين"و " تره کی"تا سردسته ها و مايه های فساد ــ اعنی ميفرمايد امر 
،  سگ بسوزانندم مظلوم کابل، با نجاسِتــ را از گور کشيده و عظام رميم ايشان را در پيش روی مرد" مزاری"

  .و همينطور ميشود
 قوای اشغالگر را رخصت نموده، و ،بوش اما پيشتر از همه کارها، استقالل عام و تام افغانستان را اعالن کرده

افغانستان برگزار ميگردد، بلکه  " استقالل مجدد"ضمن اين جشن نه تنها . جشنی عظيم بدين مناسبت برپا ميکند
 جشن ،الگرد هشتاد و نهم استرداد استقالل افغانستان را نيز با تمکينی هرچه تمام تر و با شأن و شوکتی بيمانندس

  ؟؟؟و ميدانيد که مدعوئين اين مراسم چه کسانی بوده اند. ميگيرند
، ه بودگشت" صغير"استقالل ، را که به يمن همت غازيان جنگ " برتاينۀ کبير" در رستۀ اول نمايندگان دولت 

 روز باشکوه و تاريخی ان خود را نگمارند، تا سالگرد نوکرهرگز د که ديگر ميکنجا داده و برايشان گوشزد 
  .فغانستان را از پروگرام بيندازنداستقالل 

سالگرد " تجليل نکردن"رئيس جمهور جديد افغانستان، مسببان به هدايت "  منتقمڅارنواللوی "ميدانيد، که 
  د؟؟؟ميکن نسق  استقالل را چطور
 و که نامه های دوگانۀ خائنانه، وزير خارجۀ معـزول و مخلوع ، را ــ " داکتر رنگين سپنتا"وی از همه اولتر 

 "روز مرگ" را هيچ جشن نگيرند، و "سالگرد استقالل"، تا ه بود های افغانی فرستادخانهضد و نقيض به سفارت
 ــ پيش روی تربيون خواسته و پيش روی همه اعضای زار کنندجنگساالر مسعود را با ابهتی هرچه تمامتر برگ

ورداشته و به قرار واقعه چوب " قف پائی"و " فلقه" ارشد دولت و نمايندگان دول متحابه، ارکانکابينۀ جديد و 
وزير بيچاره که بعد از دو سه ضربۀ اول  طاقتش طاق ميگردد، به ندبه و زاری می افتد؛ تو گوئی که . ميزند

  . شاگرد مکتب است و معلم به تنبيهش پرداخته که چنين به عذر و استرحام افتاده است" نتاسپ"
وزير خارجۀ معزول و بدبخت، تمام منسوبان وزارت خارجۀ " نسق کردن"و " فّراشی"پس از  څارنواللوی 

عزل از بعد ته، ی سنگين نقدی محکوم ساخهادست داشتند،  به جزاو وقيح افغانستان را که درين جسارت شنيع 
          .ندک، همه را طرد مسلک ميوظيفه از 

  

   :واشنگتندر 
رئيس جمهور جديد، جناب حامد کرزی، کانگرس آن کشور را به مدد خواسته و کارهای ناتمام رئيس جمهور 

  .تیردن پگگريه و  و عذر و زاری و د، البته از طريق الحاح دبليو بوش، را به اتمام می رسانسابق ، جارج
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و سناتور " جان مک کين"او اولِ  به اول، جنگساالران مشهور احزاب جمهوريخواه و دموکرات، سناتور 
برکت نور رئيس جمهور نورانی،  از هر وقت ديگر را نزد خود به کاخ سپيد ــ که اينک به  " بارک اوباما"

 "تون تاور"و  Nine Eleven "اين الونن"" سرمنگسک"عد ازينکه افسانه های بيده و بطلسپيدتر جلوه ميکند ــ  
Twin Tower  ،را مخاطب قرار داده ميگويدايشان و بن الدن را تکرار ميکند:   

 حل جنگ رای. نگو نشين، جنگ دگه بس اسجنگ نکنين، چ. برادرا اينه مه سر خوده پيش تان لچ ميکنم« 
 خير و فالح و صالح ای خاک راینده در  چند روزی ره که از عمرم باقی مارايتان پل ميشم و ایمه ب. نيس

 انين به لياز خدا و به لياز همی سر بی مويم، دست از جنگ و توله و ماشه بکشين، ب)٨(.بيچاره مصرف ميکنم
  ».  بگذراننآرامی، چار صباحی ره ده صلح و "درد نکشيده" مردم  همیو" درد نرسيده"که همی ملت 

 نصيحت کنان و در خواسته، کانگرسمن ها را نزد خود ريکا توجه ميکند؛مــ در روز دوم ، به بحران اقتصادی ا
  :اش غلتان غلتان ميريزند، چنين ميفرمايد " پرنده"حالی که قطرات اشک از گوشۀ چشم 

 بانکدارای بيچاره ره از شر مردم ظالم و سامدارای چوچه خور  ِای،به لياز خدا و به لياز افتو روز قيامت« 
د شوين و همو ملياردای الزمه ده اختيار بانکا بگذارين، اگه نی وضع ما از بد، بتر ميشه و اين زو. نجات بتين

  ».نديده انهم ملت مظلوم روزی ره خوات ديد، که مردم اوغانستان و انگوال و دارفور، 
  :و بعد از آن يک نوت پنجاهی را از بغل جيب خود کشيده ميگويد 

 و از ترس مادر اوالدا پتکائی نگا کديم، اينه امی پنجائی را ه کوری و کبوتی کدهاينه مه همی پنجا دالری ره ک« 
صد مليارده منظور  هفتشمام بی انصافی نکنين، کاليتانه پيش رويتان بانين و همو . خيرات سر بانکا ميکنم

  امريکات بزرگ ملمردم و دارای مظلوم که هميشه در خدمت کهفتصد مليارد بی مقدار در برابر بانآخر  .کنين
 شما دقيقه ، ده انتظار اقدامات جدیتاريخ بزرگ و باشکوِه مامردم و  شوين که زود. ميباشن، چی ارزش داره

  » God bless America  .گاد بلس امريکا. ننميکشماری 
  

  يد، اما کسیگوبميخواهد اين خواب رحمانی را به کسی .      مرد خدا که در همينجا ميرسد، از خواب بيدار ميگردد
  .ميکند  قصه يکايک و بينه به بينه برايم راتمام خواب و  هديافتنکه به فکر اين  بيچارۀ درويش تا اي. را  نمی يابد     

 را بدون کوچکترين دخل و تصرفی از نظر سرشتمن هم تمام گپهای رؤيائی آن صوفی صافی و پاکيزه 
  .گذشتاندم" اد افغانستانافغانستان آزاد ــ آز"خوانندۀ ارجمند پورتال 

 وقتی قصه های آن بندۀ خدا و امت رسول اهللا تمام شد، به فکر اندر شدم که چنين سخنان را در کدام جائی ديده و 
  الخيربتمت  . ر نظرم مجسم گرديدد" واالدريشی  "ِ و کرزی" َچَپنکی" بعد همان کاريکاتور بوشِ . يا خوانده ام

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
است، که " طنز"ۀ ريش از هصيغۀ مبالغ" طرار"و " َجالب"و" غماز"بر وزن ) با نون مشدد" (طناز" ــ کلمۀ ١
به کسی گفته شود، که " طناز"البته در اصطالح مروج دری زبانان . بکار رفته" طنز فهم"رينجا در مفهوم د

  .گوئيم" شوخ طناز"و " بت طناز"بخرامد و عشوه و افسون کند؛ چنانکه 
  : را عينًا نقل ميکنم "فرهنگ معين") اعالم( جلد پنجم ١٠٣٧شرح صفحۀ " شيخ صنعان"در مورد  ــ ٢
 مريد داشت و بر اثر ٧٠٠وايت شيخ فريدالدين عطار در منطق الطير، عارفی بزرگ است که در مکه طبق ر« 

خوابی که ديد با جمعی از مريدان به روم رفت و عاشق دختری ترسا شد و به دعوت او از دين اسالم بدر آمد و 
  ».. ..به معبد مسيحيان رفت و به عبادت پرداخت و شراب خورد و سالی خوکبانی کرد

است و آن عبارت از دانۀ دراز و باليدۀ تسبيح باشد، که در فواصل " مالگک تسبيح"مراد از " مالگک" ــ ٣
 دانه و در تسبيح ٣٣بعد از هر " صد دانه ئی"مثًال در تسبيح های . معين بعد از هر چند دانۀ عادی تعبيه ميگردد

را کار در شمارش ) تسبيح گردانان(کنند تا ُمسَّبــِحين اين کار را از آن . ، بعد از هر يکصد دانه"هزاری"های 
  .شريف را بر زبان رانده اند" سبحان اهللا"و " يا عزيز"و " يا اهللا"آسان گردد، و بدانند که چند مرتبه 

و " کاسه برج"در زير ، " شيردروازه"در پوزۀ شرقی کوه  زيارتيست در کابل کهنه، که "چارده معصوم" ــ ٤
قرار دارد و گويند که در آن " باالحصار کابل" در غرب  و باالجوی ، در زير"گذر سنگ کش ها"ز پايان تر ا

است که در قندهار " خرقۀ حضرت پيامبر اسالم"مراد از " خرقه. "انسان پاک و معصوم، خفته اند" چهارده"
ظار ظهور طرفدارش انتنگهداری ميگردد، و مالعمر رهبر طالبان آن را روزی بر تن کرده بود، که هزاران 

تلفظ ميگردد، مراد از توغ يا بيرق مزار شاه واليت " جنده"که در زبان عوام " جهنده". ناميمونش را ميکشيدند
چنانکه . کنند  آنرا با شأن و شکوهی خاص باال می"نوروز"مآب حضرت علی در مزار شريف است، که در هر 

  :گويند 
  

   کور بينا ميشود،   از کرامات سخی جان   شود   جنده باال مي،روز نوروز است ياران
  

هميشه با جديت تمام، نگهبانی " جهندۀ مزار سخی"و هم  " خرقۀ مبارکۀ قندهار"قابل يادآوريست که هم 
  .ميگردند

را در " اختالط"مردم کابل اما . را ميدهد" ی و مزج شدندرهم آميز"اصًال  معنای " الطاخت" ــ کلمۀ عربی ٥
  ".حکايت کردن"يعنی " اختالط کردن. "استعمال ميکنند" ه و حکايتقص"معنای 

  جارج"در اتازونی برای فرق گذاشتن بين .  انگليسی بکار بردمJunior" جونير"را برای " چوچه" ــ کلمۀ ٦    



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

  ترجمه را بکار ميبرند، که اگر به حساب زبان عاميانۀ کابلی Senior و Juniorاصطالحات "      بوش های دوگانه
  ".جارج بوش کالن"ميشود و پدرش " جارج بوش چوچه"     نمائيم، يکی 

رحيم "نو سر برآورده و پای به جهان موسيقی نهاده بود، مردم کابل وی را " استاد رحيم بخش"در زمانی که 
  ".استاد رحيم گل"می ناميدند، شايد برای فرق کردن از " چوچه

که بيخ جنگ آوران صليبی را برکند و بيت ، " صالح الدين ايوبی"لطان يعنی به شيوۀ س" صالح الدينی" ــ ٧
  .المقدس را از شرشان  نجات داد

. ان را بر زبان رانده بودنه و همين سخد ــ با الهام از سخنان داکتر نجيب اهللا که ظاهر شاه را مخاطب قرار دا٨
پيش را " آشتی ملی" آوران آزادی نميرسد، ن های اولی، ديد که زورش به جنگدداکتر نجيب که بعد از زور ز

آواز داکتر . بدهد  آشتیراگفتۀ نجيب ــ به  خود ــ  کرد، تا به کشور بيايد و آالدهای و از ظاهر شاه دعوت کشيد 
 .   د است و خوانندگان ارجمند ميتوانند آنرا به گوش هوش بشنوندونجيب همين لحظه در يوتوب موج


