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 ۰۰۴۱ ،ارچم ۳۰                       ماللی موسی نظام                                                              
                         

 طنز، طنز، طنز

 ریاست جمهوری انتخاباتروشنی ای به گوشۀ از

 ریر گردیده است(، تح۰۰۰۲ سال)این مضمون در جریان کمپاین انتخاباتی افغانستان، در

در حالیكه انتخابات پوشالی و كامالً غیر دیموكراتیک افغانستان با جعل كاری ها، نان دادن ها نقد بخشی ها برای خرید 

آرای مردم محتاج، تمام صفحات میدیای داخلی و خارجی را اشغال نموده است، در پهلوی درد و تاسفی كه از چگونگی 

مكانات از جانب شناخته شدگان  درین مسابقه عاید حال ما میگردد،  اخبار و راپور هایی را استعمال گسترده و نا مشروع ا

  هم مشاهده مینمائیم كه در عین  مضحكه، دردناك و رنج آور میباشند.

به  ءبقرار خبر این هفتۀ دایلی نیوز، گاردین، بی بی سی، دایلی تلیگراف و تعداد زیادی دیگر از میدیای جهانی، با اتكا

راپور و شكایت جدی ملل متحد، سوء استفادۀ اعظمی از امكانات دست داشتۀ حكومتی برای پیشبرد تبلیغات انتخاباتی برای 

 حامد كرزی فوق العاده بوده و به اوج خود رسیده است. 

 طــــریــــــق روشادۀ دریافت حقایــق مبـــرهن از ـــدر بیان اوضاع سیاسی نا بسامان مادر وطن، گاهی ذهن خواننده آم

كه با نوعی مسخره گرفتن، حالت یك شخص یا یك موضوع را با روش خاصی بیان مینماید،  «طنز» هم میباشد.  «طنز» 

از نگاه تعامل مطبوعاتی ایجاب مراعات عفت قلم و بیان حقیقت را چنانكه واقع گردیده است مینماید، نه اینكه شخصیت 

ف گردیده و با ذکر عبارات والفاظ مستهجن و افترا، دشمنی شخصی و توهین یكجانبه، انسانی و موضوع مورد بحث تحری

  .گردد «طنز» جانشین ارزش و نتیجه گیری ای مثبت خواننده از

رابا بیان چندی از فعالیت  «طنز» باری از صد ها خبر گوناگون از فعالیت های انتخاباتی ائیكه میبینیم و میشنویم، صرف 

 .ن و یا معاونین و هواخواهان آنان محدود مینمائیمكاندید صاحبا

كه تبلیغات حكومتی مرام اصلی آن میباشد، خبر  RTA یا »!« در قسمتی از صحنه ای از تلویزیون گویا ملی پردۀ اول :

د فیصد نگاررا با یكی از كاندید های ریاست جمهوری كه مانند همۀ كاندید صاحبان خود را نمایندۀ بر حق ملت دانسته وص

 در انتخابات دارد، بنام آقای غالم محمد ریگی از والیت هرات مشاهده مینمائیم:»!« عقیده به پیروزی  حتمی 

ـ جناب آقای ریگی در زمان حیات والده صاحبه، اگر شما از بیرون به منزل  تشریف می آوردید، خبر نگار تلوزیون ملی 

 دیدن خانم محترمۀ تان؟از دیدن والده صاحبه خوشحال میشدید و یا از 

 . هی هی هی از دیدن خانم خود البته.... هی هیآقای كاندید صاحب ـ 

در شریعت اسالم مقام مادر خیلی واال  میباشد، آیا ترس شما از مشاهدۀ  این پروگرام توسط خانمتان است ویا خبر نگارـ 

 یال ازدواج دیگری را شاید تا چهار زن، در سرندارید؟حقیقتاً از دیدن وی خوشتر میشدید؟  آیا شما كه یك خانم دارید، خ

آقای ریگی كه عرق جبین را برای بار چندم از زیر دستار و صورت پاك مینماید ـ از دیدن خانم خود. به شما بگم كه نخیر، 

  !زن دوم ندارم چون شما میدانید كه اقتصاد من ضعیف است

 د چهار زن میگرفتید؟خبر نگار   تلوزیون ـ اگر اقتصاد اجازه میدا

باشد ، دعا گوی و كلیمه گوی رسول »!«  نه صرف دو تا میگرفتم چون نكاح سنت است و اوالد هر چه زیاد -آقای ریگی

  !زیاد میشود

خبر نگار ـ شما آقای ریگی چه پیامی به مردم تان دارید؟ یعنی مردم افغانستان چه نوع كاندیدی را برای مقام رئیس 

 نمایند؟ جمهوری انتخاب

 .حلقۀ گوش خارجی ها نباشد. به فقرا كمك نماید و جوانان را به درس و مكتب بفرستد نماید، شریعتكسی كه جناب كاندید ـ 

میبینیم كه آقای ریگی كه از لحاظ ظاهر، شباهت فراوان به یك مالی قریه دارند،  مانند اكثر یت مردم ما از وضع فعلی 

ی آیندۀ مملكت غرق در جنگ و فساد اداری، ارائه مینمایند ولی افسوس كه ایشان از دیگر منزجر بوده ونظریات خوبی برا

مسئولیت های یك رئیس جمهور، شرائط كاندید شدن به این مقام از قبیل سویۀ تعلیمی و سابقه كار و آشنایی به اوراقی به نام 

نیاد یک ته بنای سالم اقتصادی،  بازسازی،  صلح و قانون اساسی و امثال آن اطالعی در دست ندارند و پالنی هم برای ب

 .ختم دورۀ اشغال مملكت توسط قوای خارجی نمیتوانند داشته باشند
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باری خبر نگار بازهم میپرسد كه مصارف كامپاین انتخابات جناب ریگی صاحب چطور تمویل گردیده است و عكس های 

 است؟ جنابشان به مصرف كدام بودجه به دیوار ها آویخته شده

آقای ریگی ـ جوانی از مزارشریف بنام نصیر احمد  كه دوای سرطان را به مردم میدهد تا از تداوی در هند و پاكستان بی 

 !لك افغانی كمك نمود. پدر نصیر احمد تاجر است و دم و دعا هم میكند ۰۰نیاز گردند، مبلغ 

  آقای ریگی شما در دوره مكتب چندم نمره میشدید؟خبر نگار ـ 

 !مكث، اول  چهارم، پنجم. بعد از كمیآقای كاندید ـ 

 خبر نگار ـ شوخ بودید یا عاجز؟ لت و كوب از جانب معلمین میشدید یانه؟

  .آقای ریگی بازهم بعد ازدفع عرق از سروصورت و ریش ـ بسیار عاجز بودم، مثل حاال. نه ! لت نمیخوردم

 .خدا حافظ شما« »!آقای ریگی موفق باشیدخبر نگار تلوزیون ملی ـ 

چقدر این عنوان برای » آگست بی بی سی كه ازكمسیون رسیدگی به انتخانات در دست دارد  ۴۴قرار راپور  پردۀ دوم :

، حاكیست كه «اجرا مینماید، پناه بر خـــدا! اً چنین تشكیل، جذاب و دیموكراتیك جلوه مینماید، ولی اینكه چه وظیفه ایرا واقع

ی، معاون دائمی آقای كرزی، گویا بدون  داشتن اجازۀ كمیتۀ انتخابات،  با هیلی كوپتر مربوط به جناب آقای كریم خلیل

وزارت دفاع افغانستان، برای كمپاین انتخاباتی كرزی به والیت بغالن تشریف فرما گردیده اند و از عجائب روزگار كه به 

چیز های ناشنیده! جناب ایشان گویا پیلوت وزارت دفاع  هزار افغانی جریمۀ نقدی هم شده اند. به حق ۵۰همین جرم مبلغ 

ورای كوهای هندوكش برای تمتع هرچه بیشتر مردم محتاج با وسایل ممكنه اعم  پرواز مهمی را از ملی راترغیب نموده و

ظریفی  دست انجام داده اند.ن مناطق دورآ از تهیۀ غذا، بخشش پولی، وعده های سر خرمن با قسم و تهدید و ارعاب، در

گفت كه جناب معاون صاحب همیشگی رئیس جمهور در ختم بیانۀ وعده و تهدید، به مردم  والیت بغالن اظهار نموده است 

كه این سفر اهمیت تاریخی داشته و باید ملت غیور افغان آگاه باشد كه هستی ای جناب معاون صاحب از هستی آقای كرزی 

رزی هم تشریف دارند آقای خلیلی ایشان را دوست دارند! اینكه ایشان درین سفر و تا جناب شان هستند و آقای ك« ۴»بوده 

از جمهوریت آخوند های ایران هیچ حرفی و ممنونیتی بر زبان نیاورده اند، كمال بی انصافی است! البته كه جریمۀ 

هور نپردازد، سر فدای رئیس جم»!« دالر میگردد، اگر بودجۀ وسیع و عریض انتخاباتی ۴۰۰۰ناچیزیرا كه صرف مبلغ 

 .دوست، بی چون و چرا از ایران و توران ارزانی خواهد گشت
 

جوالی راپور داد كه تمام پوستر های صحی كه به كمك اهالی منطقه برای  ۴۴بی بی سی همچنان بتاریخ  پردۀ سوم :

 «خوست» ـطبیق واكسین آن دریا فلج اطفال وتاریخ ت «پولیو» معلومات جهت وقایه و كمپاین برعلیه مرض خانمانسوز 

با نصب عكس های بزرگ وی كه رهبر « عبدهللا عبدهللا »نصب گردیده بود، با جدیت تمام و كمال، به همت تیم انتخاباتی 

تعوض شده  محو و نابود گردیده  است! شاید علت اینكار انقالبی كاندید محترم و تیم  و ناجی ملت افغان اعالم گردیده، آینده

كتر عبدهللا انتخاباتی وی كم ارزش بودن جریان واكسیناسیون فلج اطفال به مقابل انتخاب شخصیت ارزشمند ملی ای چون دا

ر ناك درزندگی مبتالیان آن قلمـــداد داکتر صاحب مذکور، فلج اطفال كه تا هنوز یك مرض خط بوده است، ویابه زعم

محـو شده باشد. البته اگر جناب داكتر صاحب عبدهللا رئیس « کامـــالً » میگردد، در افغانستــــــان جنــــگ زدۀ ویران 

ه البته ك اجتماع ویران افغانی باید شمرد. صحی ایشان در ر خوش را نتیجۀ  تحقیق و مطالعاتجمهور آینده گردند، این خب

افغانی جریمۀ  ۰۰۰۰داكتر صاحب مذكور را  مبلغ »!« ناحقبر كمسیون رسیدگی به انتخابات »!« درین كارعام المنفعه 

 !نقدی نموده است

اری میرویم به سراغ دستگاه تلوزیون آریانای كلیفورنیا كه روز دوشنبه از آلمان پروگرام مستقل و غیر ب پردۀ چهارم :

را از « جناب اسحق گیالنی »را به نمایش گذاشته بود. آقای ناصری، متصدی پروگرام « ویس ناصری» وابستۀ  آقای 

دردورۀ جنگ های كابل  «عبدهللا عبدهللا»افغانستان بروی لین داشت. آقای گیالنی كه اخیراً شاید به خاطر رول مثبتی كه 

و باقی جریانات تلخی را که اهالی بی دفاع  «دحكمتیار ـ مسعو» و راكت پرانی های « قتل عام افشار» سوز، حملۀ اسفبار 

در جریان پروگرام، هموطنی از هالند تیلفون نمود و  .پایتخت متحمل گردیدند، داشت، داوطلبانه به تیم نامبرده پیوسته است

انتخاباتی بار ها در حالیكه ادعا داشت كه داكتر عبدهللا یك دزد است از آقای گیالنی پرسید كه چون داكتر عبدهللا در كمپاین 

به نفع روس « ۰»را تعقیب و پیروی مینماید، چونكه احمد شاه مسعود « احمد شاه مسعود» اظهار داشته كه وی خط مش 

آیا داكتر عبدهللا هم چنین روشی را تعقیب مینماید؟ در عین حال در  هم بود،« ۳»ها كار مینمود و خواهان تجزیۀ افغانستان 

صدای بلند گریه میكرد، آقای ناصری متصل اسم  سوال کننده را  در منزل تیلفون كننده  به ردسال حالیكه یك طفل خ

 .میپرسید

 شما گفتید كه اسم تان همایون است، تخلص تان چه است؟آقای ناصری ـ 

 .همایون خانآقای همایون ـ 

تخلص را كه ادعا مینمایند كه داكتر  بی ٱقای همایون خانسوال همایون خان؟ خوب جناب آقای گیالنی لطفاً آقای ناصری ـ 

 .عبدهللا یك دزد است واحمد شاه مسعود با روس ها همكاری میكرد و طرفدار تجزیۀ افغانستان بود، جواب بدهید
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به این طرف كه با داكتر عبدهللا همكاری مینمایم، هیچ دزدی او را ندیده ام. »!« روز ۴۰آقای اسحق گیالنی ـ من از مدت 

در هالند گریه میكند و آقای همایون خان بشدت  ......طفل هنوززیۀ افغانستان هم گمان نمیكنم كه درست باشد ودر مورد تج

همچنان ادامه میدهد و بر نظر خویش اصرار میورزد......به شمول گریۀ طفل، حاال همه حرف میزنند و لین تیلفون  كننده 

  .از جانب متصدی پروگرام  قطع میگردد

 .افغانستان است« یا جای دیگری از شمال» عدی هموطنی از جوزجان درتلفون ب 

این كسی كه پیشتر تیلفون كرد و داكتر عبدهللا را بد گفت، خودش چی است!؟ در حالیکه قدرت ادارۀ یك طفل را هموطن ـ 

 !میزندهم  یكند ندارد، سر داكتر عبدهللا گپكه گریان م

یعت و گروه شورای نظار نمیتوان یك دفاع منطقی و مستند و قانع كننده ای )اینكه هرگز و هیچگاهی ازهواخواهان جم

رادر مورد متهمان تاریخ ساز شان انتظار داشت، خود بیان گر آنست كه درجریان سه قرن اخیر جای پای آنان آنچنان بوده 

 كه صفحات تاریخ و شواهد عینی بیان مینماید، نه زیاد و نه كم.(
 

بیرون شده است، قسمتی از تصویر تلخ و واقعی ای انتخابات غیر  «طنز» رده كه ازحالت درین پ:  پردۀ پنجم

دیموكراتیك را با گوشه های ویران و تاسف آور آن مشاهده مینمائیم. درین مصاحبۀ ارزشمند كه دیروز از جانب تلوزیون 

قسیم » ترتیب گردیده بود، جناب  «ضنصیر فیا»آریانای كابل توسط ژورنالست خبره و مقتدر تلوزیون مذكور، آقای 

، تحلیل گر الئق مسائل سیاسی افغانستان كه نظریات و تحقیقات وی همیشه بر یك دید روشن و قضاوت سالم «اخگر

استوارمیباشد، با رئیس كمسیون انتخابات عادالنه، اشتراك نموده بودند. مختصری از نكات مهم این میز مدور ارزشمند به 

 میگردد: حضور شما بیان

اخگر شما در مورد نحوۀ انتخابات از نگاه  امكانات عدم شمولیت مناطقی كه یا نا آرام هستند ویا در نصیر فیاض ـ آقای 

 اختیار طالبان قرار دارند چه عقیده دارید؟

انتخاباتی  وق های آراءصند نصب ملكت گویا از نگاه امنیتی مشكلحوزۀ انتخاباتی در م ۱۰۰در حدود جناب قسیم اخگر ـ 

كه اگر این مشكل به حد اقل نرسد، امكان عدم اشتراك تعداد زیادی از هموطنان ما مطرح گردیده و حقوق آنان ، را دارند

 در عرصۀ انتخابات از میان میرود، ولی یقیناً که انتخابات به هر حال، صورت میگیرد.

بدون شك زیر خط فقر مفرط قرار دارند، كمك مالی ایكه ملیون نفوس گرسنۀ افغانستان كه  ۲از جانب دیگر، با موجودیت 

از جانب كاندیدان ثروتمند برای مصارف در انتخابات به این محتاجان كه اصالً از جریان و چون و چرای رای دهی بیگانه 

سته به می شود، خالی از اهمیت برای برد و باخت كاندیدان نمی باشد. مخصوصاً كه كاندید های واب»!« اند، ارزانی

همسایگان، عمال مواد مخدره و غیر ذالك امكانات مالی سرسام آوری را درین جریان بخاطر منافع آن ممالك و گروه ها 

 .نصیب گردیده و بصورت غیر مشروع ازان سود میبرند

كه یك كتلۀ عظیم لب نمودن غیر عادالنۀ حق آرای افغانان خارج كشور را سبه گفتار و تحلیل عالمانۀ جناب قسیم اخگر باید 

با اینهمه مصارف بیجای سرسام آور در چنین یك انتخابات  «عمداً » ملیون را تشكیل میدهد، هم اضافه نمود كه  ۶در حدود 

 غیر ملی، حکومت افغانستان، معضلۀ كمبود بودجه را به حیث معذرت پیش نموده است!
 

 .به مذاق افغانستان دوستان سازگار بوده باشدامیدوارم صحنه های گوناگون در تاتر انتخاباتی افغانستان 

 

 نوت :
 از شعر نغز ذیل كه در بیان مقام واالی مادر سروده شده است، اقتباس گردیده است: « طنز» ـ این قسمت  ۴

 من زهستی اوست        تا هستــــــم و هست دارمش دوست پس هستی       

تحاد شوروی سابق در جریان اشغال افغانستان. مضمون محترم داكتر رحیم ا ۱۰ـ معاهدۀ احمد شاه مسعود با قوای نمبر ۰

 افغان جرمن آنالین.پورتال « دو معاهده و دو خیانت » عزیز بنام 

ۀ خنجان که بین جنرال شهنواز تنی به نمایندگی از حكومت داكتر نجیب، احمد شاه مسعود به حیث شیر پنجشیرو دـ معاه۳

اتحاد شوروی سابق، به نمایندگی از دولت شوروی به امضاء رسید. در اثر  ۱۰شغالگر نمبر جنرال گروموف آمر قوای ا

از  ، از پیكر مادر وطن جدا میگردید.تعمیل این معاهده قسمت های شمال و شمال شرق افغانستان به حیث یك دولت جداگانه

 .سایت انترنتی دعوت  -افغان جرمن آنالینال پورت« حكومت انتقالیو انجام  آغاز »  داكتر حسن شرق بنامکتاب خاطرات 
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