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 411۲بعد از 
 طنز سیاسی

 

، که مینویسد میَزکی نظر پاشی چیَزکیبر حسب   411۲یامد های بعد از سال پعواقب و هر صاحبنظر در مورد 
نخواسته از آن  نشود که خدا ،را شریک سازم بنده هم تحریک و هم تشویق شدم تا در این آش و کاسه  خودباالنتیجه 
داده،  قلمزن های بزرګزد تا حق اولیت را به  سا چیز نویسی وادارم می بمانم، ولی رعایت نزاکت بی نصیب

 یک حالجی کنمخوب های آنها را اولتر  حرف
دانیم که سربازان حافظ صلح ملل متحد پس از قورت کردن چندین کیلوو رورد و خوا  و دود و بواروت و پوس از   می

و هوای پور دلهوره  کوابوسها و  دیدن خوابشب در میان تحمل جدایی و مسافری طاقت فرسا از خانواده های شان و 
بخیر دوباره نزد عیال و خانواده های  روز اول آمدن شان، به تناسب چندین کیلو وزن از دست دادن البته با ، هراس

لذت آن لحظه های پور از شووق و احسواس دیودار را تنهوا  ورردند. کیفیت  به کاشانه های شان بر می خود،چشم براه 
 .باشندکرده  تجربه عمالا حالت را ونه رتوانند در  نمایند که این  کسانی می

 

رسود و تعوداد  مسابقات بزکشوی کوه فعوالا در جریوان اسوت بوه اوم خوود موی 411۲بسیاری ها عقیده دارند که پس از 
شووند و بوا حموالت بوزن  کش ها با اسپ های یاغی و سرکش، دو چند حتی سه چند در میودان مسوابقه سورازیر مویبز

کشواند، کوه تفکیوک بوز از  بزن و بگیر بگیر، بز نیمه جان و فالکت زده را هر چواپ انوداز  طووری طورف خوود موی
 هوا از دسوتش موی ن شمارش َفول زدنشغال، نا ممکن خواهد رردید و بد بختی دیگر اینکه  ریفری و حکم میدان چو

کشی هم وزارت بزارر اینبار بجای ریفری رری مقام رود، به سرعت اسپهای بزکشی میدان را چنان تر  نموده که 
 .برایش پیشکش شود، روشش را به کری خواهد زد و دیگر هرګز حاضر به انجام این وظیفه نخواهد شد

سووزند، نظور  توانند، و شب و روز در تب نداشتن یک اسوب موی زکشی نمیکه ب ه ایلبته این تنها نخواهد بود، آنعدا
، مور  جنگوی و رواو جنگوی را نیوز در روشوه و کنوار سو  جنگوی ۀقه  خود، میودان هوای خوورد و ریوزبه توان و عال

ای   هتووان نامیود. و عود میقیامت صغرا هم  تراژیدی که آنرا آید یک صحنه    سازمان خواهند داد و باالخره بمیان می
انسوانی را تحوریم نمووده آنورا مخوالف فوی خواهود بوود کوه ایون مسوابقات ضود هم عقیده دارند که خر یگانه حیوان بیطر

های قهر آمیوز شورکت نخواهود داشوت اموا بوازهم  پالیسی بیطرفی و عدم انسال  خود تلقی و رسماا در هیچنوع فعالیت
و مجوروحین مسوابقه  ءده، اجوازه نودارد از نقول و انتقوال شوهدانظر به مکلفیتی که از روز الست بر ذمه اش رذاشته ش

شوود،  ها به ندرت و بوه مشوکل در دنیوا بوراه انداختوه موی  شانه خالی نماید. تماشا رران این مسابقات هیجانی که خیلی
و  هوا و فرسوتاده هوای شوان سویل  بدون پرداخت یک ِقران در جاهای خود نشسته و از طریق سوتالیت هوا و تلویزیون

 .کنند درا می های خو  و چک چکتماشای مفت و مجانی 
 

حاالت در وطن بهتر  411۲نگارند که بعد از  باز هم پیش ازینکه از خود چیزی بګویم، بعضی مفسرین می
بر وسوسه  شیطان لعین، هر دو دست شان را در جیب  ای از اولیای امور بنا  . به دلیل اینکه تا حاال اګرعدهشود  می

 چه از حد بگذرد رسوا شود. : هرالمثل  برده اند، آنرا بیرون خواهند کشید زیرا به مصداق ضرب بیت المال فرو
 رویند حاال درر در حساب ریر آمدند، می طرف و آنطرف در خارم با پشتاره  قاچاقبران خزانه  ملت که چند بار این

که منبعد با رشتاندن یکدانه  ریرند می ها جای نمانده  لهذا به توبه توصل ورزیده و تصمیم برین  های پس انداز آن
پردازند و صداقت و امانت و غمخواری ملت را  تسبیح سن  شاه مقصود و یا کهربا، به ذکر پروردرار خویش می

دهنده  این موضوع است که تعداد بیشماری از اراکین بلند  های امسال نشانراپور سازند. خوشبختانه!!  پیشه می
، به انجام وظایف دولتی )دنیایی( پشت پا ت یعنی وکیل صاحبان انتخابی مردمخانه  مل رتبه  حکومت و کرایه نشینان

ای هم پس از سنگسار   عدهخودرا مشرف ساختند و  )م(ه  خدا زده و سر و موی کنده و سینه زنان به زیارت خان
علمای ) است کردن شیطان بی پدر، در غندی عرفات که محل پوزش از رناهان کبیره و صغیره و متوسطه

ها مالیدند و  را به خا  اختالس، سرقت از دارایی مملکت را در کتگوری متوسطه شامل ساخته اند( رفته، خود
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را برای خدمت و مرهم  شانهای کرخت  نیاز باالی شان رحم کرده دل  ها پاره کردند تا مگر خداوند بی احرام
آواره، مظلوم و رنجدیده  افغان هدایت نیک نماید و  های ناسور شده  ملت بیست و چند میلیونی دربدر، رذاری زخم

شود که   بینی می  که به این حساب پیش ،هد که بسوی کارهای خراب دراز شودبیش ازین دستان شان را توفیق ند
کند پایین رتبه ها آنرا به آزادی  شود و خدا  ردی پران استفاده جویی و فساد اداری از مقامات بلند دولتی آزاد می

المثل عامیانه راست شود: )حاجی که از حج بررشت ـ مار بود اژدر رشت( دیگر کار   اما ارر این ضربد. نگیرن
 .رردد ُملک و ملت ما زار می

  

، ببینیم منتقدین درین عرصه نیست بازهم پیش از ابراز نظر خوددانیم پیش پزکی کار پسندیده  که همه می از آنجایی
غربی و شرقی ما، مانند روباه  ه  دو کشور همسای 411۲دارند که بعد از  ید میای تأک  دګر چه ُدر سفته اند: عده

چرب  ه  شود و لقم  در حال انتظار اند تا ببینند چه وقت فرصت میسر میو محیالنه  باالی ُدم شان نشسته، صبورانه 
 عزیز ه  ا شما خواننداین تبصره، قصه ایرا بیادم آورد که بی مورد نیست ب ریرد. میو لذیذ باز در دست شان قرار 

 تر از جان آنرا شریک نمایم
را بدست ظالم مرگ سپرده و نومیدانه  رویند اشتری بیمار که دیگر امیدی به زنده ماندن نداشت، در روشه ای خود

رذشت و چشمش از دیدن اشتر در حال نزع روشن شد و  مصروف جان کندن بود، تصادفاا روباه مکاری از آنجا می
ها را بس است بلکه به   ناا که یک روشت شکم سیر دستگیری کرد که نه تنها ما روباهئرفت مطمخود  زده با  ذوق

بناءا به آهستگی رفت و صبورانه باالی  توانیم.  های منطقه هم یک مهمانی مکلف داده می ها یعنی شغال همه  سیال
: روباه جان درست ان التماس رفتبرد و با زبپی به نیت خاینانه  او ست، اشتر با دیدن روباه مکار، سر اشتر نش

اب ی جوشنبه نمی میرم. روباه با خونسرد ۲است که من مریض هستم، اما تو برو پشت کارت، زیرا من تا روز 
 .، من عین تا روز جمعه بیکار هستمداد: پروا ندارد اشتر جان

  داشتند، این آن روباه را می اقل شرافت خورم که کاش همسایه های ما حد با یاد آوری این قصه در دلم افسوس می
اش که   رردند، مخصوصاا این یکی های سالست که شمشیر در آستین پنهان، منتظر فرصت مناسب می ها از سال

ندارد، ارر کسی با در سمت شرق ما قرار دارد، یک معجون مرکبیست که در هیچ قاموس دنیا تعریفی برایش وجود 
 .ذاری اش بر دوش شماکنم نامگ ، من معرفی اش میمن موافق نیست

 

  سن : شصت و پنج سال ـ 
  آب و هوا: شش درجه سرد تر از دوزخ ـ 
 ،کج و غیر منظم ـ  شکل جغرافیایی: مانند شلغم، دراز 
 یعنی کشمیر+ پشتونستان و بلوچستان+ پنجاب ـ یب جغرافیایی: ردی پران سه پارچهترک ، 
  دین: چیزی مشابه به اسالم ـ 
  قانون: انگلیسی ـ 
 دوستانی، فرهن : هن 
  تخصص:درو ، چال، نیرن ، خدعه و فریب ـ 
  خصلت : کور خود بینای مردم ـ 
   ،تولیدات: پوقانه و جرنگانه 
  غذای مشهور: دال و مرچ سرخ ـ 
 ـ  زم، انتحاری و ترورییصادرات: آدمکش 
  دوستان: هیچ ـ 
 ،مریکا و .... اافغانستان، بنگله دیش بیچاره ،  دشمنان: همگی، بخصوص هندوستان 
 های هندی و کاپی از موسیقی افغانی و باالخره  رت هنری: تقلید از فلممها 
 تخصص : دارای مقام اول در ساختن وسایل و مصنوعات بدل و کم اصل ......و غیره 
 

 ها که َدم از اسالم و اسالمیت می  مبصرین از همسایه  جناح غرب ما هم به نیکویی یاد نکرده اند، و میگویند آن
دهند، اما از صله  رحم و مسلمانی بهره ای ندارند  ای شان دنیا را بند انداخته و به فلک تن نمیزنند و با این ادع
ها تن افغان نگون بخت را که همه مسلمان ُسچه هستند و برای کار و مزدوری به ایران رفته اند،  چنانچه ماهانه ده

از خا  شان بیرون می افگنند و این کار  یا باډان  و سوټه کنند و های رونارون از دار حلق آویز می  تحت بهانه
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   .دهند که از شدت سردی هال  شوند های سرد و یخبندان انجام می را بیشتر در زمستان
تمام شعرای زبان دری را تاپه  ایرانی شتن چاپخانه ها، استفاده نموده، و ندا از کم قَُوتی ما، در امر طبع کتب  آنها
بود،  ګر یکی از آن شعرای نامدار ما بطور نمونه حکیم سنایی غزنوی زنده میتوانم ا اند که به یقین رفته می  زده

و خاتمی و دیگر آخوندهای مغرض و حقه باز   حسن روحانیها یک تار ریش را در روی   به پاسخ این ادعای آن
 .رذاشت نمی

 

در کشور ما چه اتفاق خواهد افتاد،  411۲اینکه پس از  جانب در باره    آییم سر اصل مطلب یعنی نظر این  باز می
من هیچ مدان  ۀنه تبصر ها نقل قول کرده آمدم، ورر  اول خو شکر به دیگر مفسرین و مبصرین که تا اینجا از آن

 بود و آنهم اینکه:  درین باره فقط یک سطر می
کم ، صداقتکشید، اما از  هم سر میبود، دو ریالس زهر دیگر  در این شرایط بغرنج ارر سقراط حکیم زنده می

ها در تشویش   خیلیجیب خالی دولت و از از حیله رری بیش از حد دشمنان مردم خود،  احساساتی بودنو  دانشی
های خوب بر مشکالت پیروز  هستم، ارر یک خیر اندیش واقعی در کنار ما باشد بکمک پروردرار و به همت انسان

       چه اتفاق خواهد افتاد. وهللا اعلم 411۲از  خواهیم شد اما بازهم اینکه بعد
              

 پایان
 
 

 


