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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

 

  ھستی عثمان سيدموسی

 ٢٠١٥ فبروری ٢٢

  

  .عقلم را از دست نداده ام، اما  ام پيرشده
 بدنام الوبالی مردم از کرد توقع نبايد    احترام رانکردند دانش پيران توديدی

 خام انسان ز نگھدارخود گفت من به     استاد حرفھای به يمداد گوش نشستيم

 وترازو شاعربيوزن

 سايت در ما که ميگويد سايتی ببرم اگرنام راخواندم العقل ضعيف خردِ  مردسست ميل ای، نوشته ازاين قبل يکساعت

 گويد میی ديگر سايترسانيم  نشرنمیه ب، باشد نداشته ادب حجاب زبانش که را عرقچين بی آميز کنايه ۀنوشتخود 

 دزدی درمافيای مخدر،مواد  درمافيای، باندقاچاق درکدام که توچه به. نبر پنجو و ازللو بگونام را خود حرف

 ارتباط چه نويسنده توآقای به دارد بد و خوب روابط آن يا و اين با و اختالس و اداری فساد درمافيای واختطاف،

 تو دندان خسروان خويش امورمملکت اند گفته بزرگان که نشنيدی دارد )عغ(وغ ع مملکت؟ ھستی چکاره تو دارد

 می که یئحرفھا نيست بيش وچکپ کورک نخت يک توکمتراز کله که درحالی. نساز آسمان و زمين ناف را خود

 پای که نکن دراز خود چرک پاازگليم ،بزن خود دھن مطابقرا خود حرفھای است ھندوکش بزرگترازکوه زنی

 .رافشاربدھد گراندي توگلوی

  -من دلبرک هللا من شمشمکی «کنی اگرنوشته. کن خوداری ازھزل .ھجونکن. طنزنگو .نکن نوشته سياسی

 توخوش ھم رسانيم نشرمی به کشاده باپيشانی ما ،کباب نه سوزد می سيخ نه که »من ازدلک جان چوچه خبرنداری

 ماست پاليسی اين شود دردسرخلق نويسنده و ما به هک خواھيم مانمی .ماخوش وسايت قلم دهنخوان ھم ماخوش ھم

 انترنتی ھای وياسايت درجرايد. ببر نام ديگرشورشيان از و القاعده ، طالب ، داعش از دھد می قورمه اگرسرتوبوی

 تنبان که شدی ھوشيارخواھ وقت آن فتيراست چند نان يک تابدانی بنويس دارند ارتباط جاسوسی ھای بادستگاه که

 اذيت باعث تو دھن بويبد. نزنی) سوزان( ارقع بخورکه کمکم، بخور آھسته دیيرسکه  درسنی.شود رتوبستهسه توب

 . نشود ديگران

 گفته .توانی نمی کرده فرقرا  دشمن و دوست توانی نمی کرده.ھارا نام فرق. گشتی العقل ناقص .ميرنشدی پيرشدی

 برتلک خاطرقروته ب پايت موش مانند. خودکنی دوشاب به عتقنا بھتراست ؟ تابکی ازپيری ،پيری تا جوانی از اند

 بيخبر دنيا از ضرر وبی خوب آدم نام به دوربمانی ازمصيبت که کن تدبيررفع با ازوقوع قبل را نخوردحادثه لرزان
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،  داشت ازدنيانفرت، بودکر گوشش وکور چشمش راکه متوفی اين بيامرزد خدا وبگويد بخواند )دعا(مال تو قبر سر

 باتجويدآشنابوديانبودبادست دانست نمی يا دانست می وتفسيرقرآن کرداگرمعنی خاطرآخرت به داری زنده ھا شب

 نام وآن خودازاين ھای درنوشته يا بھتراست اين دورنماند وآخرت ازقرآن که وخواند برداشت قرآن وناپاک پاک

 ازگرفتن !شرمرسان تنيسی تواميد ازخير مرا. خيرنشينی وخوددرغوندی اندازی جنجاله برا ناشر سايت ،ببری

 يک به دنيا اين ، ونشرات ما به نهکن دردسرخلق خود بهنه  .زنندب سنگ به را تدر نه ا ت!کن خوداری وآن اين نام

 ديگرتنبالن وبه بخوريد کنيد پخته نان ودرخانقاه خرمسافربفروشيد بزنيد تصوف دامن به دست. ارزد نمی فترش توت

 .دعاکن بلخ نایموال ياده ب و يدخربردئبگو ذکرخود در و ديبدھ خانقاه

 .ما عقلم را ازدست نداده اما ام پيرشده، عزيز ۀناشناخت دوست

، گردد وناتوانی دچارضعف حافظه زيادشود فهرس درپيری شايد مراببخشيد شود ود گد من ۀھااگردرحافظ نام

 اين شودبه دالورمی درپيری ھم بزدل آدم.فکرنکند سرللووپنجوھم .يردگ ھاقوت ھاخودخواھی ضعف اين درپھلوی

 . است ترس بی و عقل بی کندآدم کارنمی شعقل که نيست معنی

 تخلص پيش ازکی قبل کی که اين کردند می تخلص » دھقان«که شناسم می نفررامن سه بلی دورشدم شما الؤبازازس

 و شاعر کدام مربوط ادبی تخلص اين که نداشته مطالعه کی و کرده دزدی را دھقان تخلص وکی کرده انتخاب دھقان

 گفته فھميده يا و داده خوداختصاص رابه نويسنده و شاعر تخلص نشده ھامدنظرگرفته نزاکت ينوچراا بوده نويسنده

 خدا فضل وکلچری فرھنگی ادبی ھای روش و ھا مانزاکت دروطن چون نکنم تخلص دھقان که ھستم کم ازکی من

 شود یم گرفته آگاه ناخودی ديگر جای به يکی دھد می رخ اشتباه درنوشته که وقتی نظرنگرفته مد  مردم اکثر

 فيل ازمگس بگويند دانشمند ورا ا که خاطری به داده رخ چاپی و قلمی ، فکری فکرکنداشتباه خواننده که عوضی

 بينند می ربينود بی را شوندبخارا سوارمی االيشب ، اختهس

 در بود شريک فروشی درقالين استالفی بانور و بود سناتوربدخشان که بدخشی دھقان محمد سناتورسيد ياده زند ــ١

 يکو برخاست  نشست جای سيدمحمددھقان ۀخان. کرد می زندگیيو ۀدرخان ربدخشیطاھ .نشست نورمی دکان

 ازنگاه ھم بدخشان بود قطغن واليت مرکز بغالن از قبل آباد خان که »ناشر« زمان در. بود خواھان تعدادمشروطه

 ناشرخروتی وشيرخان رسيد نشرمی به دآبا درخان اتحاد نام به روزنامه يک و بود قطغن واليتء جز مطبوعاتی

 سيد بود کرده جمع دورخود را دانشمندانء و شعرا نويسندگان داشت محبت قلم و بانوشته بود نقطغ الحکومه نايب

 جمشيدشعله دست،ه چير خطاط هنويسند و شاعر آبی چاه باعارف سناتوردھقان مشھوربه بدخشان از دھقان محمد

 پسرميرعلی چوپان محمدعلی شاعر، نويسنده ، رخؤم مديرمعارف خان برادرعلم هللا فيض پسرابسقال

 شده جمع دورھم آباد درخان وديگران شاعرنويسنده پنجشيری مژده ، مزاج شوخ وطنزنويس نويسنده یئااگبرمحمدز

 می تأوباجر گفتند می تأباجر ناشربودند ناشيرخ ھمنشين آنھا بود قطغن ۀالحکوم نايب شيرخان که تازمانی بودند

 .نوشتند

 اول.  آمد دنيا به کابل یدرچھاردھ بوده )خبل( ازمزارشريف اصالً  دست چيره ۀشاعرونويسند سروردھقان ــ٢

 نشين خانهه رھانمودرا وکار کسب ۀبعدھم نمود پيشه تجارت کرد رارھا دفترداری کرد می زندگی غزنی درسرای

 درآخرعمردرکارته نوشت اشعارتصوفی. آورد روی تصوف به هشد صوفی هپازد پشت رابه مادیی دنيا شد

 شد دفن )پادشاه( گلخانه صاحب مولوی پھلوی.کرد فوت )١٣٥٤(ميکرددرسال چھارزندگی

 و داشته موريتأم پروان در سالھا است ازمشرقی اصالً  بود پروان آبياری  ۀمورپروژأم که دھقان محمدابراھيم ـــ٣

 .کرد می تخلص دھقان.بود پروان والی ثوردومرتبه ازکودتای بعد. بود خلق حجنا »خلق دموکراتيکحزب  «عضو
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 ، دھقان شيرک ، دھقان کلبی مثالً  ميکنند يادو  کردند می ياد رزوکشاو دھقان نام به مارا وطن کشاورزان تمام ــ ٤

 وغيره دھقان ميرکی ، دھقان کاکاشيروی

 که چيزی شود می ستارمتردداوير يا دھد می رخ اشتباه درچاپ يا شود می گرفته يکديگراشتباه جای ھابه نام اگراين

 خود با دهنبايدخوان راگرفت نويسنده يخن نبايد کند می اشتباه سھواً . کند می حيحصترا  نويسنده ۀنوشت گشته شدرفکر

ئ آنجا به که اين عوض ستارادبیاياوير کرده اشتباه يامجله جريده، ، تحريرسايت تأياھي موضوعه نويسند يا بگويد

 ندارندکه حوصله من مثل کسان بعضی شود اصالح دوباره تا رابنويسد آن درست نشررسيدهه ب ويانقد مقاله يکه

 قلم چماق رابه آن که نيست قرآن خط نويسنده ۀنوشت ندوفکرکنندکهخودشو اشتباه بخوانندتامتوجه خودرادوباره ۀنوشت

  بست نقد

 می ايميل .زند می تيلفون وآن اين به .سازد کافرمی چھارکتاب رابه خودنويسنده کشيدن خاطرنام بيمغزبه ۀدنخوان

 ھقانسيدمحمدد نام نويسدکه می،  زده شمشيردانش فيل درفالن دکهگذار میرا خود عکس.نويسد می درفيسبوک. کنيد

 دھقان ميرکی ، دھقان کاکاشيروی ، دھقان شيرک ، دھقان کلبی يانام دھقان ابراھيم نام يا نوشته سروردھقان جای به

 .باشم نکرده قلم رازيرپای ھارا پاليسی بازبگويم که نوشتم ايرانيھا ۀگفت به درواسی بارو من است  رانوشته وغيره

 بنويسد ايمل به باشد شده نوشته فکرشماجدی به طنزی ۀوشتن اگراين ، قلم اين محترم دگاننکندخوان نشرپيدا اقبال

 یمفھوم خودم نه که نويسم می چيزی ام خودرسيده کوک به من حاال نگرديد سايتھا دگاننھاوگردان سايت حمامز

 سخن ۀريش به قلم شۀيت ام کرده راپيشه نويسی حاالگنگ. ناشر ھای سايت ولينؤمس ونه دهنخوان نه بگيرم ازنوشته

 کشيدن توبه ونکبا :گويند یرام اين زنم می

 نداند چيزی ولی بخواندوبخواند    نداند کودن ھيچ که بنويس چنان

 بماند بند درگل که خری انـچن       خواندن وقت در زند او شتلک

 حجرالنسر

 


