
 

 

 

 

 

       ۹۱۶۲نوامبر  ۶۱ شنبه                                                                           یرونا دیمح     

                    

"!کاکتوسی"چک چکی های   
 

را جسته و " یک"های تلوزیون  پروگرامیکی از  ،"کاکتوس"که گاه گاهی برنامه های مدتیست

گریخته تماشا میکنم، البته از طریق یوتیوب و بازهم البته بعضی برنامه ها را که اندک جالب می 

را نمی شود نظر به " کاکتوس"نمایند، خواهی نخواهی تا ختم آن تعقیب کرده و اکثر برنامه های

 .ئل، تا ختم تماشا کرد و به چرندیات مهمان آن گوش فرا دادبعضی دال

، از حق نگذریم، در کار خود وارد است، اما بدون چون و چرا، محدودیت هرچند مجری برنامه

های خود را دارد، به این معنی که قادر نیست بسا پرسش های مهم و حیاتی را از مهمانان خود 

 .مطرح کند، که قابل فهم است

آن ندارم تا در مورد برنامه ها و مجری پروگرام متذکره و چون و چرای آن  دصقمختصر  در این

 .و خوب و بد آن، تبصره کنم

اما و مگر، یک اصل اساسی را که اکثریت مهمانان مراعت و تعقیب میکنند و شاید هم در 

ر مهمانان شرایط خود را جهت اشتراک د ،دشاب "یک"مسؤلین تلویزیونبا همکاری تنگاتنگ 

و بلی قربان  خریده شده، گویا به کرسی می نشانند و یک مشت افراد و اشخاص "کاکتوس" برنامۀ

گویان خود را با خود به برنامه می آورند تا به عنوان تماشاچی در پروگرام شرکت ورزند و هر 

به افتخار مهمان کف بزنند و چک چک کنند و به منزلۀ چک چکی ها،  ،ای و پنج دقیقه دقیقه یک

، بعضاً هم اگر مال و مولوی و طالب و چلی را در برنامه ها ...نمایندگی کنند وگویا از مردم 

 گویان  " تکبیر"مهمان می کنند، آنان چون کف زدن و چک چک را خالف دین و مذهب می دانند، 

 ...گلو پاره کنند و نعرۀ تکبیر سر دهند و چند دقیقه ایمعاش بگیر خود را با خود می آورند تا هر 

 مسائل دیگر و بیشمار پرسش ها و تبصره ها در مورد این برنامه ها و مهمانان آن وجودالبته بسا 

جناب که " کاکتوس"م، اما یک موضوع را در تازه ترین برنامۀ دارد که برای فعالً از آن میگذر
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، وکیل فعلی در ولسی جرگه و سابق والی والیت فاریاب و از سرسپردگان "محمد عالم ساعی"

نمی شود نادیده و ناشنیده گرفت و از آن گویا سرسری  بودند، همانرب مهمان شید دوستم،سابق ر

 .گذشت

تا سیه روی "نوشت  یهرچند می شود در مورد بسا پاسخ های غیر قابل قبول این جناب، صفحات

 .رمذاست که از خیر آن می گ" زیره به کرمان بردن"، اما به منزلۀ"شود هرکی در او غش باشد

 یعاس بانج .تفرگ هدینشان دوش یمن ار ساعی ناخ ملاع ۀنابآم هلفس نخس کیمگر  و اما و یلو

که متولد فالن  دیوگ، داد سخن داده می ناشبه جواب سوال مجری برنامه در مورد محل تولد 

 ش، و خود...ت وسا، مادر شان از آن والیت دیگر هدوبوالیت است، خانمش متولد بهمان والیت 

 زااو که داد  او که وکیل برحال والیت تخار در ولسی جرگه است،. تسا" ستانیافغان"یک 

وطن از ، او که داد ترکیه دارد هنتونواز یک پتحصیالت عالی سند فکری سر داده و گویا روشن

 هدروآداب یاه تموکح رد رگید زیچ دنچ ووالی و وکیل  نیسپ یاهلاس ردمیزند و او که  پرستی

 . حتی قانون اساسی افغانستان را نخوانده استیه کرده است، ذو از خون ملت افغان تغ تسا بوده

 ،هر فرد از افراد ملت افغانستانبر " مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان با صراحت تمام می گوید

 "..افغان اطالق مي شود ۀکلم

، یا هم بی اطالع استیا این وکیل صاحب هرگز قانون اساسی افغانستان را نخوانده و از آن حال 

، مگر آنرا قبول نداشته و بر آن باور ندارد، که در هر دو صورت، بدا اطالع دارداینکه خوانده و 

 .دنباشافراد و اشخاصی چنین  شانبه حال ملتی که وکیل 

یک مشت پول گرفته و صرف و تنها و فقط، جهت کف زدن و و اما  و مگر خدمت آن افرادی که 

، یک شعر طنز بامزه و شامل حال این هنوز چک چک کردن به برنامه آورده شده اند و می شوند

را در ذیل پیشکش میکنم تا باشد بر هر کس و ناکسی، " هارون یوسفی"آقایان و خانم ها، از محترم

و اگر تا هنوز نمی دانند و یا خود را دیده به دانسته به کوچۀ حسن  حق و ناحق چک چک نکنند

ختی، چهل سال جنگ، چهل سال در بدری، چهل سال چپ می زنند، بدانند که چهل سال بدب

، همه و همه حاصل ...کستر وخاخون و آتش و ، چهل سال جنگ و کشتار، چهل سال کیارآو

وجدان فروخته است که کشوری را و ملتی را غرق در  و بونزیک مشت افراد  های  چک چک

 .ته استخون فرزندانش ساخ

وطن فروشی، جانی و تا چه زمانی برای هر کس و ناکسی و هر دزد و داره ماری، هر قاتل و 

  !چک چک می کنید؟



 !!نکنید نابوداین چک چک ها  ابیدار شوید و آیندۀ فرزندان تانرا ب

 چک چک               

 هر کی رهبر شد، ما چک چک کدیم 

 بی صدا و با صدا چک چک کدیم

 هر کجا با نام حزب و انقالب

 شیشته و ایستاده پا چک چک کدیم

 با رفیقان و برادر های خود

 در عروسی و عزا چک چک کدیم

 عاقالن باالی چوب دار رفت

 بر سر دیوانه ها چک چک کدیم

 چون که طالب بر در کابل رسید

 دیم از خدا، چک چک کدیمشکر کر

 کرزی آمد همره ایزار خود

 خشتکش دیدیم ما، چک چک کدیم

 پای ناتو تا به ملک ما رسید

 یا چک چک کدیماز هری تا پکت

 تا که بشنیدیم ناتو میرود

 خوش شده بی انتها چک چک کدیم

 هر کی طنزی گفت اگر خوب و خراب

 ما شنیدیم، از حیا چک چک کدیم

، فقط آنرا ، چک چک نکنید، هورا نکشید، تکبیر نگوئیدزیبا از روی لطف به این شعر طنز

 !همین و دیگر هیچ. سرمشق قرار دهید و به آن عمل کنید

 

 


