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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 

  

  غماي

 ٢٠١١اول دسمبر 

  

  ؟.......... غش ايصداقت 
  

 افغان نام آشنا و قي صدیزباني اش به می صبحگاھۀ در برنامی دولتميا بھتر بگوي ی ملونيزي تلووي رادشي روز پدو

 و تاسف گپ غيداشت که با درمطلبی  بنگرند ، اي به قضاخواھند ی تر می اندک عقالنکه ی آنانی برازي برانگپرسش

 استخوان سر و چھاراندام و پنج رکعت چھار دانم ینو در آن نبود و جمع کردن و ضرب زدن انگشتان دست با نم

   و بسکرد ی سر شنونده را انبار الطائالت مشهينماز مثل ھم

  را تي سای ربط به موضوعات کنونی گرفته شوند ، بحث ھرچند نا آشنا و بی جددي مردم باکه ني چشم داشت امن با

 تي کمک کند به مصداق بزي مورد باشد به ما نني ات صحاي در رد و ی نشاناي و ی اگر کسدي تا شاسمي  بنوخواھم یم

  ......   تا اني به مديخوش بود گر محک تجربه آ: 

ر و و خوش باالي به وھم بنده مردم خوش خی ولدي ننمای ما چندان جدگري دی در انبوه درد ھادي درب شاني اگشودن

  !!! ؛ نه ندي بگوافتندي نیدني را برتابی را تجربه کنند و اگر حرفیئ چراگري دديمان با

 ی را بھانه مدنينشن و عجز نگفتن و شوند ی ھم گنگ وکر مدي آی از قران و خدا می بسنده است که تا حرفگريد

 شان ی پاسخ به پرسش ھاافتنيتا گلو در مرداب ن  کهی مردمی دلش خواست براه ھرچی ھرکسگريآورند تا باشد د

   .ديوالنه بگوؤ مسدي باديگو ی و آنکه مدياند، نگو  خوردنبيغرق اند و ھر روز در حال فر

 ی در پرده ھای هللا به حدکافبي زمان داکتر نجیا سالھني در آخرکند ی میاري ذھن که یئ افغان تا جاقيصد یآقا

 آن ی حتما کست ھازدند ی کف مشيبرا  که خدا ھست و مردمکنم ی من ثابت مگفت ی و مشد ی ظاھر مونيزيتلو

 سخنان پراز دبدبه ني برکت ازا. پخت ی فلسفه میشوربا  موجود است وبعدی ملونيزي تلوفيروزگاران در آرش

 باز جناب دي به نشررسزي نونيزي تلووي رادقي موجود است و از طرفيرد که حتمادر آرش به پا کی مجللیعروس

 ھمان سال حمام د،ي بزنی من به مرمیشاني در افغانستان شد در پري فکيخوردند که بعد از سال چند اگر  شان قسم

 که به یند ، چون مردمان بزی تلنگرکي یحت  ماسوفلي فیشاني نشد که درپداي پی کسچي شد و ھیخون در وطن جار

 و درمانده روزگارخودند که با فلسفه چارهي باوردارند ، چنان بیاندک  ھماي و دھند ی گوش ماي شاني ایحرف ھا

   . کنند ی مريکمتر خود رادرگ
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 یئموي للي و طوضي موترعرکي آھارزده دری که با لنگدمي افغان را دقي صدی چشمان گنھکار خودم آقانيباھم

 به گوش ري فی که صدا"ۀ فاضلهنيمد" ديشا ،رو در گشت وگذار بود مھی بی بۀان طالبان کرام درمنطقرنگ درزم

 اني در مشاني خبر اگري، بعد ھا د افگنده بودهيبر ھمه جا سا ، ھمان زمان بود که سکوت مرگدي رسی کس نمچيھ

 یخبرک  جا و آن جاني ای ھاونيزي تلو درشاني اۀ چھرکه ی گم وگم تر شد تا ھرچند گاھگرمردمي دیھزاران دشوار

 در مقابل دفتر که یئ آمد و شعار ھاشي جناب شان پیئ اعتصاب غذاألۀ و باز مسرساند یبه گوش مردم م

   والخیئکاي امراراتي بود درمورد طختهي آوواري زنبق به درودیراھرچھا

 نميرفتم تا بب  جست به سراغ انترنتکي و با دي به گوشم رس"یمل" ونيزي تلووي رادقي از طرشبي که دیباخبر

 و در نشانش تنھا افتمي نامش را ايپديکي جھان شناخته شده است دروی افتخار سترگ کشور در کجا ھانيالخره ااب

، جالب است که کلمات و جمالت  داردد درخواست کمک ھم وجونوشته ني ای غنای ھم سه سطر که براايدوسطر و 

  که حکمت جنابشان چناندهي ھم به نشر رسونيزي تلووي رادیطه و کامه در خبر ھا نقکي ی و بدون حتبيبه ترت

 را یاضي علم ری فلسفیاضير ی افغان با اساسگذارقيصد : (ابندي ی دست میاست که از ھزاران معلوم به مجھوالت

  )دست آورد ه  معلوم بکيمجھول رااز   ھزارانتوان ی آن ملهي نمود که به وسیدي جدۀوارد مرحل

 یني دلي با مساچنان ستي عوام الناس چندان فھما نی رمز اعداد را که برای تردستشاني اقتي مقرون به حقظن به

 ی به جرم خدا گفتن در جامعه ایئ بگویرد باشد وتا بِ لي کار حضرت فدي اند که کنار آمدن با آن شاختهيدرھم آم

  . د دای مثل افغانستان  سر را از دست خواھیحساس

 دانشمند نيا ی افتخارۀزي جاافتني دست دي که ھمه از خبر جدميرس ی میئ ھاتي به سای بعدیجو و  درجستواما

،  اولیبه ھمان جمالت ورد گونه ا  سخن رفته است و آن ھمهي روسی آوای تنھا و تنھا به نقل از خبرگزارريشھ

 شده در یني جاگزشاني ایني دیا موعظه ھا و بیاسالم  حزبی ھاتي از سایکي در یئويدي وري تصوکيبعدش 

  . نشد که نشد ري دو سطر دستگني از ھمريغ یزي ھم چني التی نام ھایجو و جست

جنگ   حکومت و شروعريي تغکي نزدی بزرگوار در روزھای حرف ھایم ، تداع من با آن مواجھکه یئايخوليمال

ۀ  از چھری، موھومشبح  حافظهی و در نا کجاديآ ی بعضا به خواب می کن کابل بود که ھمچو کابوسراني ویھا

 ی، مپرم ی از خواب مزاني عرق رم ھیوقت. کشد ی سرک مزي با طرز گفتار مخصوصش نی افغانسوفلي فگانهي

 ني در ھمی از آن اشباح به خواب آمده قصرگونه ایکي شده و راني گذشته است ، کابل سال ھاقبل ویادي زمان زنميب

 خدا تي ساختمان آن بود و موجودی موضوع داغ رسانه ھا به خاطر بند کردن جاده برایدي مدیشھر دارد که مدتھا

  . ندارد ی کم و کسرشاني بدون اثبات ازين

 یزيزچي چزي، نکرده اند  دعوتیاضي رۀ را به مناظرشاني به نام مومند که ایئ ھم از نام آقاگري خبر دکي تھايدرسا

 تي و با صالحی مرجع رسمکي به عنوان "یمل "ونيزي تلووي نقش راددي باانيم ني در ادانم ی شد که نمابيدست

   باشد ؟دي چه بایدولت

 ۀ از محدودناشناخته ني، چرا چن به سطح جھان استی اهي فرضی حتاي هي و مبتکر نظری افغان بانقي صداگرواقعا

 شي، البته نماستي نیعتبر جھان خبر می وعلمکي و مکان اکادمهي نشرچي زنبق فراتر نرفته است و درھیراھرچھا

، چه خبر سازد ی مارا دلگرم می اندکداد ی منشان هي روسسوفانلي با فدي را  شاشاني ای که روبوسیچند شات خبر

 لي تحلیاضي رقي اعداد ازطرۀ مطالعلهي به وسیاجتماع  است که علومی بشرخي بار در تارني اولنيا:  دارد تيحکا

  شود ی مقيو تحق
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 ی کشورخي ، ھرچند مدال ھادر تارشود ی گرفته نمی جددي باکه ی عظمت چنانني به ای است چرا خبرنيچن واگر

  . استی کم رنگی ھم باشد حنای خاصتا اگر افتخارهيمثل روس

 اعداد یافغانستان را با جادو  را نشناخته و تمام جمع مردمی فلسفه و سفسطه مرزاني مان مسوفلي جناب فاگر یول

 باز ھم دي اندازند ، بای معروف و معمول است ، دست می ئ حرفهی شعبده بازان و چشم بند ھااني درمیراوانکه به ف

 مردم اني درمدي شک و تردی را برایزي و چبستهدراز طومار را ۀ  قصنيا  چند وچونی بعد از بررسینھاد

  . روشن گردد ، در کار باشديیبيعوام فر و یئاديحق دارند؛ بدانند و دانستن حقشان است، تا اگر ش نگذارد، مردم

پوھنتون  ،غانستان ، وزارت اطالعات و فرھنگ علوم افی مرد در کار است  مرکز اکادمني در کار ای تردستاگر

 ۀ ھا در بوتی سھل انگارگري با دديول که شاؤ آن ھمدست اند و مسۀ در اشاعزي، نی عالالتيکابل و وزارت تحص

 و اگر مردم را به دي آغازدي بایئ از جاکه است ني دق دل تنھا ھمنيرض از انباشت ا خاک خورد و اما غانينس

 ی موشکافزي بحث نني بر پندار من اميسينو ی ونه  می گمانه عدد سیشي کج اندی برای واداشت و اگر نقددنيشياند

   .طلبد ی میجد


