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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز 

  
  خالق داد پغمانی

٢۴/١٢/١٠  

  

  .  استآگاھی وجود  دارد و آن  فضيلتدر جھان تنھا  يك  

    استجھل و  آن  گناهو  تنھا  يك  

  ی بلخموالنا –عارف بزرگ 

  

  نفی اشغال؛

  و يا خيره سری مزدورمنشانه" بارز " خطای
. و طنز ھايش را نشنيده باشد" مالنصرالدين" دری آشنا باشد و نام – کمتر کسی باشد که با زبان فارسی فکر می کنم

می " مردھا را يک گپ است"از ميان صد ھا طنز، که ھر يکی به جای خودش ارج و اھميتی دارد؛ يکی ھم داستان 

  .باشد

م خنگ ھرچند می دانم ه از من ھ انی ک ِ اکثر قريب به اتفاق خوانندگان با اصل داستان آشنائی دارند ، با آنھم برای آن
  .تر ھستند عيب نخواھد بود ھرگاه نخست آن را تکرار و بعد از آن به ھدف خود برگردم

  :از وی پرسيد" نصرالدين"گويند زمانی يکی از دوستان مال

  "مال چند سال داری؟"

  :ادمال جواب د

  " سال٣٠ "

د و در  ز ش از اين پرسش و پاسخ سالھا گذشت بر حسب تصادف باز ھم  صحبت دو دوست روی سن و سال متمرک

  :ًنتيجه آن دوست مجددا از مال پرسيد

  "مال چند سال داری؟"

  :مال باز ھم پاسخ داد

  " سال٣٠"

  :گفتآن دوست که جواب مال را از سالھا قبل به خاطر داشت با نوع برآشفتگی 
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  "اکنون باز ھم ھمان جواب را می دھی.  سال٣٠ سال پيش ھم که از تو پرسيدم، چند سال داری، تو گفتی ٢٠"

  :سخ بگويد با نوعی تبختر گفتقبل آماده بود به اين پرسش نيز پامال که از 

  "مگر نشنيدی که مرد ھا را يک گپ است"

دل اين فکاھی که حتا نمی تواند به مثابه فکاھی ھم لبخن ار خوانی مب ه نوحه خوانی و ب انی ب ردد، زم دی را باعث گ

  :چنانچه. می گردد که کس و يا کسانی خواسته باشند آنرا در عرصۀ سياست و مسايل مربوط به جامعه تطبيق نمايند

يعنی ششم جدی، پرچمی " تکاملی انقالب ثور"ھمه به خاطر داريم که در آغاز حاکميت نوکران روس بعد از دورۀ 

ردم ھ ه چشم م ا ب ا با تمام کاال حتا بدون آن که بوت ھای خود را ھم بيرون کنند، نه تنھا به چشم مردم جھان بلکه حت

ا را  ه روس ھ ين"کابل نيز می درآمدند، ک رده و " ام ق ببرک کارمل"دعوت ک ری حزب و " رفي ه رھب را حزب ب

  .دولت گمارده است

دپرچمی ھا و ساير روس بچه ھا می خواستند به ام   زور به مردم بقبوالنن ا ش ه آنچه آنھ د، ۶ک نيده ان ده و ش  جدی دي

با گذشت زمان و با بند ماندن ماشين جنگی .  بوده و واقعيت ھمان است که خود نشخوار می کنندکابوسھمه تخيل و 

  !  اين که بلیه آھسته آھسته ھمه شروع کردند ب، خرس قطبی در افغانستان- بخوانيد االغ –

رور . ا ھيچ کسی نخواسته و خود با زوری که داشتند افغانستان را اشغال کردندروسھا ر ه م اعتراف به اين حقيقت ب

زمان آن قدر فراگير گرديد که گذشته از جنراالن روسی و سياست مداران دست دوم، وزير خارجه شوروی آن وقت 

ا...  و صدر ھيأت رئيسه و - شوارد نازه– د ھ اچف و بع سييعنی شخص گورب را يک حرکت ن يلت ز آن  و ديگران ني

ه  نمی گو"رفيق ببرک کارمل" از . ندنادرست و اشغالگرانه ناميد ان چگون ۀ شپيگل الم ا مجل يم که ضمن مصاحبه ب

ه ابا زارن ه می نمی  برژينيف و ارواح سرگردانلگی می خواست به ھمه بقبوالند که به خدا به پيغمبر ب درپوف ک ان

  !دستم را گرفته و آن کار را در حقم انجام دادند يعنی مرا با زور کردند رئيس جمھور آنھا به زور ،خواستم

ابق - ببخشيد کسانی که–با تمام اين حرف ھا ھنوز ھم ھستند خسانی که  اجم اشغالگرانۀ شوروی س  اين جا و آنجا تھ

ارزه ستان، مب ه دعوت دولت افغان ۀ کشور دوست، پاسخ ب ای برادران ام کمک ھ ر ن ی، را زي غالگران چين ه اش  علي

ستند، . ناتوئی، ايرانی و پاکستانی نشخوار می کنند ھا ھ افع روس افظ من شتر از ھر روسی ح اين طيف از افراد که بي

د اقی نمی مان ته از آنکه فکاھی ب دگی واقعی گذش اک . نمی خواھند بپذيرند که تکرار فکاھی مال در زن ۀ دردن فاجع

  .ساندجھل و خيره سری طرف را نيز می ر

ال  دن است"ايکاش قضيه در ھمانجا ختم می شد و مث ی اش از بري د گوش و بين ه از خر پس مان ورد " خر ک در م

  .طرفداران آمدن امريکا به افغانستان تکرار نمی شد

ين "امريکا جمع شرکاء"اينکه در آغاز ھجوم غارتگرانه و جنايتکارانۀ ارتش  ا را از ب  نفرت از طالب عقل برخی ھ

ه  ۀ رسوا ب ه يک بھان ا تمسک ب ی ب ين الملل برده بود و نمی توانستند بفھمند که ناتو خالف تمام تعامالت و مقاوالت ب

اشغال يک کشور ويران و سرکوب مردم رنجديدۀ آنھا دست زده است، ھرچند ضريب پايان مغز طرف را نشان می 

  .ماض گفت، گويندۀ چنان مھمالتی خاين و وطن فروش نيستداد مگر می شد با اغ

ا شخص اول آن کشور ا"ًمگر با گذشتن تقريبا يک دھه و اعتراف خود امريکائی ھا حت ه  اشغال " اوبام ا ب ه تلويح ًک

ای  شور ھ رد ک ه عملک االتر از ھم ستان و ب ردم افغان مول م ه ش ا، ب دان آنھ مول متح ه ش ود ب راف نم ستان اعت افغان

اله در آن اشغال گر در افغانستان با نقض حاکميت ملی و تماميت ارضی اين کشور و انشای صد ھا مقاله، کتاب و رس

باب؛ ھنوز ھم کسی پيدا شود که با انکار از حالت مستعمراتی افغانستان دم از استقالل و حاکميت ملی بزند، فکر می 
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ق وجود داشته باشد باوی  ھرگاه اطمينان از سالمت عقلی کنم شتر تحقي يد در مورد سالمت وجدان ھمچو اشخاص بي

  .نمود

د  از آن جائيکه بزرگان ھر يک به نوبۀ خود با ھمچو اشخاص با زبان علم و فرھنگ، حقوق و سياست حرف زده ان

الی نخود نشده اند، با اجازه می خواھم در اي" بارز"مگر آن بيچارگان متوجه خطای م خود مث دازۀ فھ ه ان م ب جا من ھ

ارز"ائه کنم چه بسا برای ھمچو اشخاص مفيد ثابت شده و آنھا را از خطایار ازدارد" ب ه . شان ب د گفت ک ل باي از قب

د از ھرکس از چنين مثو . در مثال مناقشه نيست فيد نجات دھ ال ھائی خوشش نمی آيد و می خواھد دنيا را با يخن س

  :شود از خواندن اين مطلب صرف نظر نمايد" آلوده"مراجعت نمايد و بدون آنکه " راھی که آمده"ھمان 

  :مثال

ستان  ل از افغان گيريم آدمی که اشغال افغانستان و حالت مستعمراتی افغانستان را رد می نمايد، کسی است که سالھا قب

ه ای در ثال خان  ًويران بيرون شده با پولی که يا از عرق جبين و يا از فروش منافع ميھن و ھم ميھن به دست آورده م

  . فرانسه خريداری نموده و با چوچ و پوچ در آنجا زندگانی می نمايند

ه" آرسن لوپن"، يکی از ھمان ھمسايه ھای از ضعف جسمانی و يا دماغيی که بر وی مستولی شده تفاده ،گون  سوءاس

  .سنگر گرفته از آنجا گويا به شيشه و پنجره ديگران سنگ می اندازدوی نموده مدتی در خانۀ زيبای 

تقراردر ورد نظرداشت  اس وپن" اين ميان يکی از زور مندان محل که از سالھا بدين سو چشم به خانۀ م ا " آرسن ل ھ

شتن بخشی از  ا ھجوم دھشتناک و ک ران را ب ۀ وي را   که در اساس افرادی اند در خدمت خودش، بھانه گرفته و خان

ه  د ک وپن"اھالی آن خانه قسمی به تصرف خويش در می آورن ی رھنمون می " آرسن ل ه محل امن م خود ب ا را ھ ھ

  .گردند

د " آرسن لوپن"با فرار  ھا، آن زورمند با تکيه بر زور خود و چند مالی محل که ھمه چيز را مطابق خواست زورمن

سخانه . فيصله می نمايند، شروع می کند به اين که در خانه چه بايد کرد و چه نبايد کرد از اتاق خواب صاحبخانه تا پ

ايم و قر"کوری و کپوتی"دوقخانه ھمه را در اختيار می گيرد، و صن ه خاطر ق رد، ب اراج می ب ه ت وده ب دا نم ن را پي

دن اه اطکردن زھر چشم خود، ھرگاه و بيگ رد، شکم می درد و از اعضای ب فال و اعضای خانواده را ھم سر می ب

 از نظر دور نمی اندازد بلکه حتا بدون اجازه در تصرف خود نه تنھا ھيچ جا را. شان گوشواره و اميل گردن ميسازد

ايم-ًبه اتاق خواب ھم سر می زند و بعدا می رود دنبال کارش ن صحبت نم ر از اي از ت ا ب  حاال از آن - حيا مانع شد ت

پس چيست؟ صاحبخانه محترم حق دارم بپرسم که اگرعمل زورمند محل اشغال و سلب حاکميت صاحب خانه نيست، 

 ھای زمان که خود را به طنز مبدل نموده اند تقاضا می نمايم ضمن آنکه براعمال زورمند محل يک از مالنصرالدين

  .اللی بودن و حرامی بودن مولود رفت و آمد به اتاق خواب نيز نظر خويش را بنگارندنسبت به حنام بگذارند 

  

  


