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  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب  نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ليت اماليی و انشايیسئوم: نوت 

  
  ٢٠٠٩/١٢/٨                                                                           ماللی موسی نظام

 

 طنز، طنز، طنز
  رياست جمهوریانتخاباتروشنی ای به گوشۀ از

 
برای خريد در حاليكه انتخابات  پوشالی و آامًال غير ديموآراتيک افغانستان با جعل آاری ها، نان دادن ها نقد بخشی ها 

آرای مردم محتاج، تمام صفحات ميديای داخلی و خارجی را اشغال نموده است، در پهلوی درد و تاسفی آه از چگونگی 
استعمال گسترده و نا مشروع امكانات از جانب شناخته شدگان  درين مسابقه عايد حال ما ميگردد،  اخبار و راپور هايی 

  .حكه، دردناك و رنج آور ميباشندرا هم مشاهده مينمائيم آه در عين  مض
بقرار خبر اين هفتۀ دايلی نيوز، گاردين، بی بی سی، دايلی تليگراف و تعداد زيادی ديگر از ميديای جهانی، به اتكا به 
راپور و شكايت جدی ملل متحد، سوء استفادۀ اعظمی از امكانات دست داشتۀ حكومتی برای پيشبرد تبليغات انتخاباتی 

  . آرزی فوق العاده بوده و به اوج خود رسيده استبرای حامد 
  ـق روشـــريــــــق مبـــرهن از طــادۀ دريافت حقايـــدر بيان اوضاع سياسی نا بسامان مادر وطن، گاهی ذهن خواننده آم

 از طنز آه با نوعی مسخره گرفتن، حالت يك شخص يا يك موضوع را با روش خاصی بيان مينمايد،. هم ميباشد» طنز« 
نگاه تعامل مطبوعاتی ايجاب مراعات عفت قلم و بيان حقيقت را چنانكه واقع گرديده است مينمايد، نه اينكه شخصيت 
انسانی و موضوع مورد بحث تحريف گرديده و با ذکر عبارات والفاظ مستهجن و افترا، دشمنی شخصی و توهين 

  .گردد»  طنز«يكجانبه، جانشين ارزش و نتيجه گيری ای مثبت خواننده از
رابا بيان چندی از » طنز« باری از صد ها خبر گوناگون از فعاليت های انتخاباتی ائيكه ميبينيم و ميشنويم، صرف 

  .فعاليت آانديد صاحبان و يا معاونين و هواخواهان آنان محدود مينمائيم
 

ن ميباشد، خبر ات حكومتی مرام اصلی آ آه تبليغRTA يا » !«در قسمتی از صحنه ای از تلويزيون گويا ملی: پردۀ اول 
را با يكی از آانديد های رياست جمهوری آه مانند همۀ آانديد صاحبان خود را نمايندۀ بر حق ملت دانسته وصد نگار

  :در انتخابات دارد، بنام آقای غالم محمد ريگی از واليت هرات مشاهده مينمائيم» !«فيصد عقيده به پيروزی  حتمی 
زيون ملی ـ جناب آقای ريگی در زمان حيات والده صاحبه، اگر شما از بيرون به منزل  تشريف می خبر نگار تلو

 آورديد، از ديدن والده صاحبه خوشحال ميشديد و يا از ديدن خانم محترمۀ تان؟
 . هی هی.... آقای آانديد صاحب ـ هی هی هی از ديدن خانم خود البته

 خيلی واال  ميباشد، آيا ترس شما از مشاهدۀ  اين پروگرام توسط خانمتان است ويا خبر نگارـ در شريعت اسالم مقام مادر
 حقيقتًا از ديدن وی خوشتر ميشديد؟  آيا شما آه يك خانم داريد، خيال ازدواج ديگری را شايد تا چهار زن، در سرنداريد؟

به شما بگم آه . د ـ از ديدن خانم خودآقای ريگی آه عرق جبين را برای بار چندم از زير دستار و صورت پاك مينماي
  !نخير، زن دوم ندارم چون شما ميدانيد آه اقتصاد من ضعيف است
 خبر نگار   تلوزيون ـ اگر اقتصاد اجازه ميداد چهار زن ميگرفتيد؟

باشد ، دعا گوی و آليمه گوی »  !«آقای ريگی، نه صرف دو تا ميگرفتم چون نكاح سنت است و اوالد هر چه زياد
  !رسول زياد ميشود

خبر نگار ـ شما آقای ريگی چه پيامی به مردم تان داريد؟ يعنی مردم افغانستان چه نوع آانديدی را برای مقام رئيس 
 جمهوری انتخاب نمايند؟

به فقرا آمك نمايد و جوانان را به درس و . جناب آانديد ـ آسی آه به شريعت برابر بوده و حلقۀ گوش خارجی ها نباشد
 .ب بفرستدمكت

ميبينيم آه آقای ريگی آه از لحاظ ظاهر، شباهت فراوان به يك مالی قريه دارند،  مانند اآثر يت مردم ما از وضع فعلی 
منزجر بوده ونظريات خوبی برای آيندۀ مملكت غرق در جنگ و فساد اداری، ارائه مينمايند ولی افسوس آه ايشان از 

ائط آانديد شدن به اين مقام از قبيل سويۀ تعليمی و سابقه آار و آشنايی به ديگر مسئوليت های يك رئيس جمهور، شر
اوراقی به نام قانون اساسی و امثال آن اطالعی در دست ندارند و پالنی هم برای بنياد يک ته بنای سالم اقتصادی،  

 .بازسازی،  صلح و ختم دورۀ اشغال مملكت توسط قوای خارجی نميتوانند داشته باشند
ی خبر نگار بازهم ميپرسد آه مصارف آامپاين انتخابات جناب ريگی صاحب چطور تمويل گرديده است و عكس بار

 های جنابشان به مصرف آدام بودجه به ديوار ها آويخته شده است؟
ن آقای ريگی ـ جوانی از مزارشريف بنام نصير احمد  آه دوای سرطان را به مردم ميدهد تا از تداوی در هند و پاآستا

 !پدر نصير احمد تاجر است و دم و دعا هم ميكند.  لك افغانی آمك نمود۵٠بی نياز گردند، مبلغ 
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  خبر نگار ـ آقای ريگی شما در دوره مكتب چندم نمره ميشديد؟
 !بعد از آمی مكث، اول. آقای آانديد ـ چهارم، پنجم

 انه؟خبر نگار ـ شوخ بوديد يا عاجز؟ لت و آوب از جانب معلمين ميشديد ي
  .لت نميخوردم! نه . آقای ريگی بازهم بعد ازدفع عرق از سروصورت و ريش ـ بسيار عاجز بودم، مثل حاال

    .خدا حافظ شما» !«خبر نگار تلوزيون ملی ـ آقای ريگی موفق باشيد
عنوان چقدر اين «  آگست بی بی سی آه ازآمسيون رسيدگی به انتخانات در دست دارد ١١ قرار راپور: پردۀ دوم 

، »!برای چنين تشكيل، جذاب و ديموآراتيك جلوه مينمايد، ولی اينكه چه وظيفه ايرا واقعا اجرا مينمايد، پناه بر خـــدا
حاآيست آه جناب آقای آريم خليلی، معاون دائمی آقای آرزی، گويا بدون  داشتن اجازۀ آميتۀ انتخابات،  با هيلی آوپتر 

 برای آمپاين انتخاباتی آرزی به واليت بغالن تشريف فرما گرديده اند و از عجائب مربوط به وزارت دفاع افغانستان،
گويا جناب ايشان ! به حق چيز های ناشنيده.  هزار افغانی جريمۀ نقدی هم شده اند٧۵روزگار آه به همين جرم مبلغ 

 هرچه بيشتر مردم محتاج متع ت را ازورای آوهای هندوآش برای نموده وپرواز مهمیترغيبپيلوت وزارت دفاع ملی را
با وسايل ممكنه اعم از تهيۀ غذا، بخشش پولی، وعده های سر خرمن با قسم و تهديد و ارعاب، دران مناطق دور دست 

ظريفی گفت آه جناب معاون صاحب هميشگی رئيس جمهور در ختم بيانۀ وعده و تهديد، به مردم  واليت . انجام داده اند
آه اين سفر اهميت تاريخی داشته و بايد ملت غيور افغان آگاه باشد آه هستی ای جناب معاون بغالن اظهار نموده است 

و تا جناب شان هستند و آقای آرزی هم تشريف دارند آقای خليلی ايشان را » ١«صاحب از هستی آقای آرزی بوده 
نونيتی بر زبان نياورده اند، آمال اينكه ايشان درين سفر از جمهوريت آخوند های ايران هيچ حرفی و مم! دوست دارند

 دالر ميگردد، اگر بودجۀ وسيع و عريض ١۵٠٠البته آه جريمۀ ناچيزيرا آه صرف مبلغ ! بی انصافی است
  .رئيس جمهور نپردازد، سر فدای دوست، بی چون و چرا از ايران و توران ارزانی خواهد گشت» !«انتخاباتی

 
 جوالی راپور داد آه تمام پوستر های صحی آه به آمك اهالی منطقه برای ١١ بی بی سی همچنان بتاريخ : پردۀ سوم 

» خوست« ـطبيق واآسين آن درت پوليو يا فلج اطفال وتاريخ سوزمعلومات جهت وقايه و آمپاين برعليه مرض خانمان
 رهبر ب عكس های بزرگ وی آهنصب گرديده بود، با جديت تمام و آمال، به همت تيم انتخاباتی عبداهللا عبداهللا با نص

شايد علت اينكار انقالبی آانديد محترم و ! آينده و ناجی ملت افغان اعالم گرديده،  تعوض شده  محو و نابود گرديده  است
تيم انتخاباتی وی آم ارزش بودن جريان واآسيناسيون فلج اطفال به مقابل انتخاب شخصيت ارزشمند ملی ای چون داآتر 

ر صاحب مذکور، فلج اطفال آه تا هنوز يك مرض خطر ناك درزندگی مبتاليان آن عبداهللا بوده است، ويابه زعم  داکت
البته اگر جناب داآتر صاحب عبداهللا . شده باشد محـو» کامـــًال« قلمـــداد ميگردد، در افغانستــــــان جنــــگ زدۀ ويران 

.  شان در اجتماع ويران افغانی بايد شمردرئيس جمهور آينده گردند، اين خبر خوش را نتيجۀ  تحقيق و مطالعات  صحی اي
داآتر صاحب مذآور را  مبلغ » !«آمسيون رسيدگی به انتخابات بی جهت و بر ناحق» !«البته آه درين آارعام المنفعه

  ! افغانی جريمۀ نقدی نموده است۵٠٠٠
 

ه از آلمان پروگرام مستقل و غير اری ميرويم به سراغ دستگاه تلوزيون آريانای آليفورنيا آه روز دوشنبب: پردۀ چهارم 
آقای ناصری، متصدی پروگرام جناب اسحق گيالنی را از افغانستان . وابستۀ  آقای ويس ناصری را به نمايش گذاشته بود

آقای گيالنی آه اخيرًا شايد به خاطر رول مثبتی آه عبداهللا عبداهللا دردورۀ جنگ های آابل سوز، حملۀ . بروی لين داشت
 اهالی بی دفاع پايتخت  را کهتلخی و باقی جريانات» حكمتيار ـ مسعود«  عام افشار و راآت پرانی های اسفبار قتل

 در جريان پروگرام، هموطنی از هالند تيلفون نمود و در .متحمل گرديدند، داشت، داوطلبانه به تيم نامبرده پيوسته است
گيالنی پرسيد آه چون داآتر عبداهللا در آمپاين انتخاباتی بار ها حاليكه ادعا داشت آه داآتر عبداهللا يك دزد است از آقای 

به نفع روس ها » ٢«اظهار داشته آه وی خط مش احمد شاه مسعود را تعقيب و پيروی مينمايد، چونكه احمد شاه مسعود
مايد؟ در چنين حالتی هم بود،  آيا داآتر عبداهللا هم چنين روشی را تعقيب مين» ٣«آار مينمود و خواهان تجزيۀ افغانستان 

 .در حاليكه يك طفل خردسال در منزل تيلفون آننده گريه ميكرد،  آقای ناصری متصل اسم ويرا ميپرسيد
 آقای ناصری ـ شما گفتيد آه اسم تان همايون است، تخلص تان چه است؟

 .آقای همايون ـ همايون خان
ٱقای همايون خان را، بی تخلص، آه ادعا مينمايند آه سوال آقای ناصری ـ همايون خان؟  خوب جناب آقای گيالنی  لطفًا 

 .داآتر عبداهللا يك دزد است واحمد شاه مسعود با روس ها همكاری ميكرد و طرفدار تجزيۀ افغانستان بود، جواب بدهيد
 را نديده به اين طرف آه با داآتر عبداهللا همكاری مينمايم، هيچ دزدی او» !« روز١۵آقای اسحق گيالنی ـ من از مدت 

طفل هنوز در هالند گريه ميكند و آقای همايون خان ......در مورد تجزيۀ افغانستان هم گمان نميكنم آه درست باشد و. ام
به شمول گريۀ طفل، حاال همه حرف ميزنند و لين تيلفون  ......همچنان ادامه ميدهد و بر نظر خويش اصرار ميورزد

  .ميگرددآننده از جانب متصدی پروگرام  قطع 
 .افغانستان است» يا جای ديگری از شمال« درتلفون بعدی هموطنی از جوزجان  
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؟ در حاليکه قدرت ادارۀ يك طفل !هموطن ـ اين آسی آه پيشتر تيلفون آرد و داآتر عبداهللا را بد گفت، خودش چی است
 !را آه گريان ميكند ندارد، سر داآتر عبداهللا گپ ميزند

ی ازهواخواهان جميعت و گروه شورای نظار نميتوان يك دفاع منطقی و مستند و قانع آننده ای اينكه هرگز و هيچگاه(
 شان انتظار داشت، خود بيان گر آنست آه درجريان سه قرن اخير جای پای آنان آنچنان  تاريخ ساز متهماندر موردرا

  .)بوده آه صفحات تاريخ و شواهد عينی بيان مينمايد، نه زياد و نه آم
 
بيرون شده است،  قسمتی  از تصوير تلخ و واقعی ای انتخابات غير » طنز« درين پرده آه ازحالت : دۀ پنجم پر

درين مصاحبۀ ارزشمند آه ديروز از جانب . ديموآراتيك را با گوشه های  ويران و تاسف آور آن مشاهده مينمائيم
آور، آقای نصير فياض ترتيب گرديده بود، جناب قسيم تلوزيون آريانای آابل توسط ژورنالست خبره و مقتدر تلوزيون مذ

اخگر، تحليل گر الئق  مسائل سياسی افغانستان آه نظريات و تحقيقات وی  هميشه بر يك ديد روشن و قضاوت سالم 
مختصری از نكات مهم اين ميز مدور ارزشمند . استوارميباشد، با رئيس آمسيون انتخابات عادالنه، اشتراك نموده بودند

 .بيان ميگردد
نصير فياض ـ آقای اخگر شما در مورد نحوۀ انتخابات از نگاه  امكانات عدم شموليت مناطقی آه يا نا آرام هستند ويا در 

 اختيار طالبان قرار دارند چه عقيده داريد؟
ای آراء  حوزۀ انتخاباتی در مملكت گويا از نگاه امنيتی مشكل گذاشتن صندوق ه۴٠٠جناب قسيم اخگر ـ در حدود 

آه اگر اين مشكل به حد اقل نرسد، امكان عدم اشتراك تعداد زيادی از هموطنان ما مطرح گرديده و . انتخاباتی را دارند
 .حقوق آنان در عرصۀ انتخابات از ميان ميرود، ولی يقينًا که انتخابات صورت ميگيرد

 شك زير خط فقر مفرط قرار دارند، آمك مالی  مليون نفوس گرسنۀ افغانستان آه بدون٩از جانب ديگر، با موجوديت 
ايكه از جانب آانديدان ثروتمند برای مصارف در انتخابات به اين محتاجان آه اصًال از جريان و چون و چرای رای 

مخصوصًا آه آانديد های وابسته . دهی بيگانه اند، صورت ميگيرد، خالی از اهميت برای برد و باخت آانديدان نميباشد
ايگان، عمال مواد مخدره و غير ذالك امكانات مالی سرسام آوری را درين جريان بخاطر منافع آن ممالك و گروه به همس

  .ها نصيب گرديده و بصورت غير مشروع ازان سود ميبرند
  

ۀ لب نمودن غير عادالنۀ حق آرای افغانان خارج آشور را آه يك آتلسيل عالمانۀ جناب قسيم اخگر بايد به گفتار و تحل
با اينهمه مصارف بيجای سرسام آور در چنين يك » عمدًا«  مليون را تشكيل ميدهد، هم اضافه نمود آه۶عظيم در حدود 

  !انتخابات غير ملی،  حکومت افغانستان، معضلۀ آمبود بودجه را به حيث معذرت پيش نموده است
 

 .فغانستان دوستان سازگار بوده باشداميدوارم صحنه های گوناگون در تاتر انتخاباتی افغانستان به مذاق ا
  

  !ومن اهللا توفيق
  

  
  

  :نوت 
  
   : اقتباس گرديده است آه در بيان مقام واالی مادر سروده شده است، ذيلاز شعر نغز» طنز«  ـ اين قسمت ١

  
 پس هستی يی من زهستی يی اوست        تا هستــــــم و هست دارمش دوست

 
مضمون محترم داآتر .  اتحاد شوروی سابق در جريان اشغال افغانستان۴٠ای نمبر ـ معاهدۀ احمد شاه مسعود با قو٢

  .افغان جرمن آنالين» دو معاهده و دو خيانت « رحيم عزيز بنام 
 
 بين جنرال شهنواز تنی به نمايندگی از حكومت داآتر نجيب، احمد شاه مسعود به حيث شير پنجشيرو  کهـ معاهۀ خنجان٣

در اثر .  به امضاء رسيد اتحاد شوروی سابق، به نمايندگی از دولت شوروی۴٠وای اشغالگر نمبر جنرال گروموف آمر ق
.  تعميل اين معاهده قسمت های شمال و شمال شرق افغانستان به حيث يك دولت جداگانه، از پيكر مادر وطن جدا ميگرديد

  .افغان جرمن آنالين» آغاز حكومت انتقالی« مضمون داآتر حسن شرق بنام


