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  شاد پائيز حنيفیروانياد ه ب  طنزۀدشلم
  

 مدرن یمتناسب با زندگ یخ مورد توجه  بوده، ھر روز نامھا و لقبھاي انسان در طول تاری اشخاص و لقبھاینامھا

  .يا خود انتخاب می کند و يا ديگران بر آنھا می گذارندانسان ھا 

 ویصدای خش خش برگھای درختان زير پاھای  قلم خستۀ  ن غم راستين دنيا را تجربه کرديتلخ ترفی ي پائيز حن

دوساعت نوشته می کرد ش پرخنده بودھشت ساعت کارمی کرد شوخی آفريده دلش تاالب خون بود لبان  قلم و طنز
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ش به کمان زده بود واز سرنعش  خودۀگفته شش ساعت مکتب شبانه می رفت ھشت ساعت می خوابيد تفريح را ب

   کرده بود ءگی را درمحکمه سرشاری امظاتتفريح وھواخوری چشم پت گذشته وطالق خس

ش می آمد  در  وچاپلوس سخت بداز مردمان متملق.  به وزارت دربارداده بود ودم تملق وچاپلوسی را گره زده

  باز صفت بود ولی نمی خواست که باز دست قدرت باشد در فلسفه زندگی اش اين بيت  نھفته بود شھامت مرد

  ی نسازی پيشئواھی دست گدااگرخ 

  اب خويشــقناعت بکن جانم به دوش

  ب ترا بيشـسازد دين ومذھ دــاگرقي

  يشـيرکــرم پای آزاده درزنجـبُود ش

خاطر آرامش انسان است  اگرھمان آرمش ھم سبب سلب آزدی توشود شرم ه قد بود که دين يک تکيه گاه باو معت

شه زير يش ھم طنزبود سه نفرھم حرفھاي،ش طنز بودي نه تنھا شعرھا.برتواست که از آزادی خود منصرف شوی

  قرارمیندی ازاوکم نبود سه نفرھم در شوخ آندرمخافل شخصی خود شان با وجودی کهوی نول شوخی ھای ادبی 

ه چيردست پشتو وفارسی ، شھال جيالنی نطاق ودکلمه تورجوان مرگ شده دی شاعر ونويسنئعطا خورشيد .گرفتند

شھال بدون خدا  حنيفی پرپرشد   پائيزکه خصلت پرپرکردن دارد.وطن وغربت نشين وسيد موسی عثمان ھستی فرار

 وما سرمی برده  خود بۀل کرديدودختر نازنين تحص الم غربت بای در تورنتودر عئعطاحافظی رفت  خورشيدجان 

  طنز شد  پائيز حنيفی دشلمۀۀگفته بھم  ھستی  و ش درازباد عمر،را ھم با شعرزيرنول می گيرد

ش بود که  خانه خراب روی تکيه کالم خود ھم رحم نمی کرده ش رحم نداشت بيکه با ديگران قلم پائيزھمان طور

شد  طنز و  مرد خود جوش بود بدون از اينکه شاگردی کند استاد شعر.درآتش خودپخته شومآتشم آب نريز که 

 بود اودرعمق دريای ادب نھنگ مانند می رفت از رفتن در ساحل خشک ادبيات نفرت یدربحرادبيات غواص خوب

  داشت

 نام نرھا شنيده ام  که ماندگرچه گفته اند ومن با کرد ش خزانی است تخلص پائيز نمیپائيز حنيفی  اگرمی فھميدعمر

را تخلص پائيز حنيفی ؛  نقش داشته باشد ھر چند خود بدان باور ندارمدر زندگی او رول می تواند کسی باالی 

   باال نمی دھمۀقولتصادفی می پندارم ارتباط به م

 من بی تخلص ھرکس در وقت من دنبال تخلص نويسندگی می گشت قلم چرا پائيزتخلص کردم ؟: پائيز حنيفی گفت 

  درمطبوعات نوشتۀ شوخی وطنزباد می کرداگرگويم کسی باورندارد

دنبال معنی قرآن ھم نگشته بود شايد مال ھم معنی قرآن   مادرم زن خانه بود پيش مالی مسجد قرآن خوانده بود

 ما بعضی می ۀرانمی دانست به او کاری ندارم مادرم دل پاک داشت ھرصبح با صدای بلند قرآن می خواند در کوچ

م ھر روز قرآن می خواند فکرمی کردم  من که می ديدم مادر،گفت که تاريخ تولد من را فالن کس درقرآن نوشته

 قرآن را ورق ورق کردم چون مادرم قرآن را دردستمال ھای ابريشمی .حتماً تولد من ھم در قرآن نوشته شده باشد

 ما می گذاشت تا خدا توبه قرآن ۀ بوسه می زد در طاقچه خانکرد ھراتی می پيچاند وداخل پوش مخملی  قرآن  می

مادرم اورا باز نمايد که بعضی وقت ھا ھمينطور می شد مصيبتی در خانۀ ما می آمد گرچه  و راباز قبول کند

 ما با ما مردانه وار مشت وگريبان بود بعضی وقت دوست ودشمن به ۀمصيبت فقر وبی چارگی تا به ياد دارم در خان

مادرم قرآن باز می کرد گريه می . ما ماست شلگی مايه کرده بودۀستی در بيل خان تنگدو  ما نمی آمد واين فقرۀنخا

خانه با فقروتنگ دستی  ھمماو کرد که خدا مارا از تنگدستی خالص کند وتا ياد دارم خدا ھم به مھمانی رفته بود 

  بوديم
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 ما ھمه به ھمين ۀدم بھانه ام ھمين بود که وضو ندارم ودر خاناحترامی که به قرآن داشتم به آن دست نمی زازمن 

نام مسلمان می شناختند می ه  ھمسايه ھای ما مرا بۀعقيده بود دست زدن بی وضودر قران کار نامسلمان است وھم

 در دست مالی سخت گير محل ما می افتد هترسيدم اگر بی وضو به قرآن دست بزنم ھمسايه ھای ماخبر شود بھان

  .ان تبليغ آن در روغن چوکه می شودن

که امروز از کوچه  فکر می نمود نه تنھا که تولد من درآن قرآن نوشته نشده بود ھرکس که آن قرآن را باز می کرد

   .کتاب فروشی کابل خريده شده به دست مال ھم نخورده

 سرتکان دادم تکان دام تکان دادم با بازکردن قرآن شريف ديدم که روز تولد من در قرآن مبارک مادرم نوشته نيست

 راستی  درحاليکه . تا توانستم کوبيدم با يک عالم نااميدی،دله يوسی بأمادرم سنگ سياه م و خاطر غفلت پدره ب

طرف مادری که مرا با نان خشک ومرچ به مکتب فرستاده بود ه عصبی ونا قرار بودم با احترام خاص  روی ب

 ۀرکات غم وغصح من با ۀ خانه نشسته بود  با صدای آھسته که در حنجرۀ در گوشوچملک کنده به زانو از گرسنگی

  :گفتم، نای صدايم  تنظيم شده بود

را ورق ورق کردم خط نخورده بود به   شان نوشته شده من قرآن خانه خودماۀ مادرجان تولد ھرکس در قرآن خان

ی شد چه رسد که يک سطری راجع به تولد من  دامن قصاب وجالد ھم لکه در صفحه ھای قرآن ديده نمۀقدر لک

  .نوشته شده باشد

سر ه ش بوف جان تاريخ  ساعت، روز، ھفته، ماه وسالؤکه من چه وقت به دنيا آمدم گفت رياد داری ه مادرجان ب

 ما ی خزان زده را پيش کلکينو طوفان برگھا باد ياد دارم که  باران می باريده يادم نيست اين قدر به نازنين تو ب

 برگ ريزان بود وسردار محمدھاشم خان عموی بزرگوارظاھرشاه ھمان روز چند نفر بيگناه را نه از .آورده بود

يد تصادفی آی به لرزه درئدرقطغن بزن که از ترس خصيه بخارا که سگ  ه ایخاطر زھرچشم ومقوله روی قصد ب

گفتند کدام  گفته پدرم غم می باريد میه  آسمان بۀرخورد از چھ نظر میه پريشان ب و  آسمان غبارآلود.دارزده بوده ب

   .ی قتل ناحق شدهئجا

ن غمگين بود ھمه می گفت زده بود آسما داره ب وقتيکه مادرم گفت سردارھاشم خان چندنفر را در روز تولد تو

با  ه بود حدس مردم درست بود سردار صاحب مردم بيگناه را کشتی راست.ی قتل شده آسمان غم می باردئامروز جا

  که ی مادر خدا ترا خير بدھد با اين نشانی که گفتی من تاريخ تولد خودرا پيدا کردم رفتم دنبال تاريخ:خود گفتم

وز چند نفر را سردار صاحب محمد ھاشم خان  ر  ديدم ھر،سردارھاشم خان کدام روز ھفته درکدام ما ه چند آدم کشته

ميد شدم وبه خانه برگشتم روغن درخانه ا نا.اه سنگ نااميدی به دل کوبيدمکشته  روز وھفته وماه وسال را نفھميدم سي

نداشتيم مادرم بادنجان بی روغن وبی نمک پخته بود سرنان بھانه نگرفتم اگر سر نان بھانه می گرفتم که بادنجان بی 

  شد گفتم  مادر میمزه است بدھنم می زد که نمک وروغن در خانه نبود از کجا می کردم که بادنجان مزه دار می

 نه بچيم  پائيزبود چوچگک ھای ، گفت.دنيا آمدمه ی که باد بود باران بود طوفان بود من درفصل خزان بئگو

ما ھم  وی برگھای پرپرشده می افتادند در زير برگھا می رفتند زيرپا می شدندرگنجکک ھا از خنک می لرزيدند بر

 آمدی ھمين قدر يادم است عمر ترا خدا بھاران وسرسبز داشته باشد دنياه در خانه چوب وذغال نداشتيم  تو که ب

  خزان عمر ترا ديده نمی توانم 

خاطر شوم بی سوادی کسی نبوده که تاريخ تولد مرا اگر دردفاترنوزادان ثبت نام نکرده بودند در قرآن خانۀ ما ه ب

   .نوشتندکه ن مثل ديگران می نوشتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

دنيا آمده ام  با خود گفتم اين ه از جر وبحثی که با مادرداشتم فھميدم که در فصل پائيز بتاريخ تولد من معلوم نشد ولی 

روز، ھفته  ،کند چندساله ھستی بال به پس ساعتقدر مھم نيست تنھا وقتی که مريض می شوم  داکتر پرسان می 

   .وماه تولد من با اين قدر دلخوری ارزش ندارد از سرتاريخ تولد دست برداشتم

کنی   به حدس مادرم فصل پائيز روز تولد من بود با خود گفتم حاال ھم چيزی نباختی چرا بی خود دلخوری میچون

ش سالھا سرگردان بودی وسراسيمه  بحث به چيری که دنبال و اگر در يک قسمت نتوانستی به ھدف برسی از اين جر

ساختی  با اين کنج وکاوی زياد صاحب ورق زده پاره پاره را دنبال تخلص می گشتی  وفرھنگ ھای بی زبان 

در پھلوی نامم  نوشته کردم را تخلص زيبا، بی حد زيبا شدی از ھمان لحظه وساعت از شما چه پنھان تخلص  پائيز 

وف ؤرلفردا  عجب ورجب را خيالی قھرمان طنز ساختم سر شعر طنزی عجب خان و ورجب خان نوشتم عبدا

ول روزنامه رفتم  شعر عجب خان ورجب خان را از ؤ مدير مس  پيش. طنزعجب خان ورجب خانۀپائيزنويسند

ی مقيم کابل  به دست مبارک مدير  سفراۀول روزنامه  مانند شناخت نامؤاق بغلم کشيدم دودسته به مدير مسطبر

مورصاحب أخاطری که مطمئن شوم  به مه  دلم نارام بود ب.صاحب روزنامه  با يک تشريفات خاص خيالی دادم

ب چاپ ساخت پس کوچه ھای پاکستان خريدم دادم وتکرار کردم  گفتم آ چين ھم يک قطی سگرت کادو کنارحروف

  .در وقت حروف چينی مورصاحب عزيز ودوست داشتنی تخلص پائيز از يادت نرودأم

ش غلطی ھای طباعتی در نوشته ھايم ديده می شد ولی اين بار ه ا من درروزنامه فردا برآمده بود ھمۀمقال

   .خرچ داده بوده ش گرم دقت بچنين دممورصاحب حروفأم

   بچگک ھای رونامه فروش صدا می کردند

  بخوانيدرا عجب خان ورجب خان 

   کاسه ھای نيم کاسه را ببيند

 دل خوش کنم بچگک ه ای خود لحظۀ بچگکی که اخبار می فروخت از دست آن اخبار گرفتم تا با ديدن نوشت

به باسواد نمی ماند گفتم جان کاکا  پائيزی ات چه   ديد که اخبارنخريدم گفت قواره توفکرکرد که من اخبار می خرم

 تخلص خود خوشحال شدم ورخطا به خانه رفتم  ۀ  جواب من را نگفت روان شد به ھر صورت از نوشت؟گفتی

 اين بار که تخلص رم تازه شود با خود گفتمکآزاد موی ھای دماغ مرا شوربدھد فباال زدم که کمی ھوای را کلکين 

قوی ترمثل ديوارھای ارگ کابل  دارم بايد نوشته ھای من با ديگر نوشته ھا فرق داشته باشد ستون نوشته ھا محکم و

  باشد

راستی قلم برداشتم  با عجله ودقت باز چيزکی نوشتم به مطبوعات بردم  مدير مطبوعات گفت آقای پائيزصاحب 

يک   خيلی خوش مدير صاحب آمد گفت پائيز صاحب در پھلوی ھمين پائيزآمدی گفتم بلی نوشته را دادم خواند

چيزک ديگری ھم اضافه کن گفتم چرا اضافه کنم؟ مگر من صالحت ماندن تخلص خودم  راندارم که مانند 

گفت  "عجب ريش از من اختيارش از مال "سيدموسی عثمان بوغمه ھستی را اضافه کنم واين ضرب المثل را گفتم  

خاطريکه ھستی رفيق بود ه در ايران نام دختر ھا است  ب" ھستی ".فروختیدنه ندرا به قراری بخورسرما گندرد خو

  نوشته درميان بود ورنه می گفتم مدير صاحب ۀمحگفتم اگر از او دفاع نکنم نامردی است  چون پای نازک حق الز

 .مانده اند زنھا را در ھمان ايران اعظم واکرم فھميده بزن اگر ھستی نام دختر ھا است چرا نام بعضی  راحرف خود

 من با شما کدام خصومت ندارم خداکند که تخلص خودرا فيل بمانيد : گفتهدکره ماچه کم از ايرانی ھا ھستيم  خند

يشتر پائيز تخلص می پاز من ،  بدبخت نويسنده گکيکبه من نشان داد که کش کرد نامکی را را روک ميز خود 

   مرد از خود می نالد نامرد از تقدير، با خود گفتم.  دست به االشه نشستم ای زد در گوشه  سرم گيچ،هکرد
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را حينفی را بوغمه مانند عثمان ھستی ساختم ولی پائيز   نا چارشدم صد دل يک دل کردم  زورزدم  در پھلوی پائيز،

صف   سردوز شوخی در طنزدادم با دو کلولهیکه يوسف فصل ھا است رھا نکردم دست قلم را به ذليخا

  دست من دادنده  شمشير قلم بۀ بھانۀ  حريفان بارھا بھان.بازارخريداران خوب رويان طنز استاده شدم

فاده نکردم تش بزنی من از سالح گرم قلم اس کرده بتوانی چرا شمشير به گردن شنيده بودم کسی را که به پخته حالل

   .فق ھم شدمين رزم نرم مولم کار گرفتم ودر ا طنربا قۀاز سالح نرم پخت

به حال  پائيزحنيفی چيزی  درآن نوشته  و سر اصل مطلب بيايم نوشته پرتو جان نادری عزيز با وجوديکه کھنه شده

 غيرمن که ،پائيز حنيفی شھيد چيزی نوشته نشدهبه ارتباط  پرتو جان نادری ۀپيدا کرده نمی توانيد بازھم غير نوشت

دوستی مرا در برابر قلم  نام برده ام که آن ياد آوری ھا ھم نمی تواند دين مبالی نوشته ھايقبالًاز پائيزحنيفی در ال

خاطر ناتوانی وعجزقلم درموقع مناسب انجام داده ه و سزاوارپائيزحنيفی می بود ب  درخورۀش که شايستسالر عصر

رس من آثار اودردستيک از چ  رک کرده بودم وھيخاطريکه پيش از شھادت پائيز حنيفی کابل راته  ب.نتوانستم

 نا مردھا بخاطريکه با حزب دموکراتيک خلق سر شور می ،قرارنداشت ودر نزد کسانی که بود به خواھش من

 پورتال نويسندگان  .که چيزی نوشته نکردم ابراز شرمندگی می کنم  از اين. سر باز زدند، از دادنش به مندادند

  ويا نويسندگان ديگری سر قلم پائيز حنيفی تحقيق کند که او پيش گام "نستانافغانستان آزاد يا آزاد افغا"وزين  

درجمع آوری تاريخ شفاھی ھم بوده وآثار چاپ شده وغير چاپ شده بگفته پرتو نادری دارد وفکر می کنم که آقای 

  ز گم نامی بيرون کندرا ا طنزاز ھرکی بيشتر است پائيز وپائيزھا شعر ونثر،  در ویی قلم ئفی که تواناواستاد معر

 خود يخن حزب دموکراتيک ۀ  غير مستقيم  در آخر نوشتجرأت نمودهسايت ھا خواندم آقای پرتو نادری از دريکی 

ش نمايندگی می کرد نه از بزدلی پرتو  از عفت قلمکه اين .کر نام حزب دموکراتيک خلق گرفته بودذبدون را خلق 

دکه اين ھم ختری صاحب دوست شرين ما آورده بو محترم با، ساالر قلمجمله سرقافلهمثالی از يک  جان نادری و

سرتا پای نوشته را اين جملگک ." از ھمان پرندگانی بی بازگشت جنگل رگبار است"يک جرأت اخالقی بود 

خاطر ه  ب.درنظرگرفته بودرا ش عفت قلم فکر خوده واصف باختری زيبا وزيبا تر ساخته بود وپرتو جان نادری ب

بی معلوماتی در قسمت پائيز حنيفی در قلم   باختری ھا روئين ھا وديگران سکوت واقعيت و،روی زرياب ھاگل 

طر کی و اخه بو  قلم که معلوم نمی شد در کجا اين جمله را ۀ باختری از پاچۀ بکشيديک جمل.پرتونادری ديده می شد

 .کاغذ پاک کرده که من ھردو جمله را داخل ناخونک گرفتم نول قلم و کاربرده وه چه واصف  جان باختری ب

  !نفرين بر آدمکشان بی فرھنگ«

  ». بی بازگشت جنگل رگبار استگاناو نيز از ھمان پرند

وف جان پائيز حنيفی ؤر ر افغانستان خبری ندارم وآخرين با از.افغانستان زندگی می کنماز من که سالھا است دور 

 ديدم بعد از آن خبری ندارم به کتاب خانه ھا ،وود خان که پيش من در لوگر آمده بودارا در زمان سردارمحمد د

زده ازيرکردم جز يک نوشته ازجناب پرتو نادری که از ده دو  تمام انترنت را قلبه وسرا.رسی نداشتمد دستخا واسناد

ن کنم نمی دانم سرمن قھر بود يا  گوشی را برداشتم که از آقای باختری پرسا. چيزی نديدم مجبور شدم،خط بيش نبود

ش گذاشتم به يکی از رئيس ھای اتحاديه نويسندگان زمان حزب دموکراتيک را در چوکات خمارخود او درخانه نبود

محترم    آن  دوست من که مرد.ش گرممَ  دوستان ايرانی  دَ ۀگفته ، بوطندارمن بود تلفون زدم خلق که دوست سابقه و

 من ؟ دشمنان باز آقای ھستی عزيزدر باره ما چه نوشته اند که از من احوال گرفتی: گفته خنده کرد.ادب است با و

خاطر متوجه ه خنده کردم گفتم به روان استاد حفيظ هللا امين قسم است که گناه من نيست دوستان خود شما ھميشه ب

دست شما با بی ه نگران قلم بشدن ديگران به نيم کاسه ھای زير کاسه جنايت  اشاره می کنند ومثال ھم از ھمس
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ه  دوستان شما بۀ از يکطرف مثال از زبان وخامو عالوه کردم،. شرمی در قسمت جنايت حزب شما می آورند 

که  گيرند  ناديده میراخاطر جنايت شما می دھند و اتحايه نويسندگان زمان حزب دموکراتيک خلق با آن کش وفش 

نام شاعرکلشينکوف قرارداشت  خط دش بين نويسندگان انقالبی مثل  هبيروی سياسی بعضو س آن حتی يک أدر ر

 ياد می کنند اين حرفھای بی جواب "انقالب فرھنگی  کشان"فرھنگ شمارا  و پائيزھا ونويسندگان شما می کشند

را ن لفون زدم که جرياياالت زياد مانند تارکرم ابريشم به اطراف فکرم می پيچد به دوستان سابق خود تؤتارھای س

ختری صاحب درخانه نبود يا دشمنھا در قسمت من چيزی گفته بودند زرياب صاحب با شورای  با.پرسان کنم

لفون می زدم با وجوديکه می دانم ي پول خريد کارت نداشتم که به روئين صاحب در بلغاری ت،نظارمصروف بود

که   خود دوستان ديروزتان عوضیاالت مرا نيش عقرب فکرمی کنيد ولی باورکنيد که اين زرده شوری راؤس

 با .شينندن خود بۀ خانۀ درگوش، حيا کنند، قلم چشم سفيدی به دور اندازند،سرشرم وحيا به گريبان خود فرو ببرند

اين  و انکار جنايات خودشان وحزب شان زرده ملت را شورمی دھندوملت را زرداب پُر مثل طالب ومجاھد ساختند

  سه طالقی سياست شرم ندارند

 گفت نه مصروف يک نوشته به سايت خودما سايت خاوران .گفت روح مطلب چيست گفتم ايميل خودرا باز نکرديد

 کھنه پرتو نادری درسايت خود شما در سايت خاوران در قسمت پائيزحنيفی ۀبودم اين ھفته باز نکردم گفتم يک نوشت

ش درظاھرسياه قلم  قبرۀ سنگ چھر.گو استدروغاندم پرتو نادری يک نويسنده  او گفت خواندم خو.نشر رسيدهه ب

از آن وزن بيشتر دارد او در قسمت ما سياه نويسی   مانند است ولی در عمق نوشته  پرتو نادری اگرداخل شويد پرقو

  کشته کسی است که نام و، دروغ می گويند،که می گويند ما کشتيم دروغ می گويندرا  یکند ھرنويسنده وشاعر می

نمايندگی از زنده بودن ، رست زيرھھرکدام اين ف نمرده اندھا ديگرپائير و پائيز حنيفی .يخ نداردآثاری درتار

   :وجاودان بودن درتاريخ از نام پائيز حنيفی می کند مکر اين سطرھای پائين نمايندگی از زندگی پائيزنمی کند مثل

   وی عقاب مانند ۀ از چند بحر طويل از خامه ای نيلوفر، مجموع

   سروده ھای اجتماعی ۀ  نفحه، مجموعــ١

  ی از وجيزه ھاا ــ گنجی از سخن، مجموعه ٢

   افسانه ھا و آھنگ ھای مردم ۀــ سرود ھای محلی، مجموع٣

   افسانه ھای عاميانهۀمجموع) جلد دوم( ــ لبخند ۴

   ترانه ھا ۀ ــ ندا، مجموع۵

   سروده ھا ۀ ــ صد برگ، مجموع۶

  روده ھا سۀ ــ نگين الماس، مجموع٧

   عاميانه برای كودكانی ترانه ھاۀ ــ ندای كودك مجموع٨

   ــ جبران شكست، داستان ٩

   ــ فريب دوستانه، داستان١٠   

   ــ دشلمه١١    

    ــ توضيحی بر ضرب المثلھا١٢   

يگر رست قلمش نبود خودداری شده  ودھف  سيزده سزاورۀشمارآن خاطر ه که سيزده می شود بی با اين قدر آثار

 خزانی شد چرا . او خود پائيز تخلص کرده بود. مرده ھا حساب شده نمی تواندۀ پائيزدر جمل،نشر نرسيدهه ش بآثار

گفته ام که قبالً   من مثلی.، می اندازيدش انسان دوستی بود که ھدف!!گردن يگ حزب مترقیه گناه پائيز بودن آن را ب
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 مردانه به زندان انداخت ولی بارھا داکتر نجيب هللا مرا نا جوان وداردداشت را ی خودحزب ما بين خود کشمکش ھا

 من سخنران مارش پروان ، جنايت نکرده با شورای نظار واخوان کنار نيامده،گفته ام حزب ما مزدور روس نبوده

روسھا  سرخ جبل السراج که ۀپنجشير در پشت  روسھا به کاپيسا ، پروان وۀو پنجصد نفر در حمل  سه ھزار.بوده ام

 ۀ گفت درحمل مگرش کشتاحمدشاه مسعود خودرا  جان روان شاد که پھلوان احمد  مثلی،بود کشته وتيرباران  نشده

 دشمنان ما ديوانه شدند در زمان ما تاج .ی است که برما زده می شودئتھمت ھاھم از ھمان  اين .روسھا کشته شده

 تمام مردم در زمان جنگ ھای کابل کشته . استمرغ ھم خون نشده صدھزاکشته وفرارھزاران مھاجر تھمت

 دونفر یخاطر دالرھجرت کردند وھجرت در اسالم ثواب دارد واگر يکه ومھاجرشده وبسياری مشکل نداشتند ب

  کشته شده باشد در جنگ حلوا بخش نمی شود بال به پس آن که کشته شده درجنگ کشته می شود

ه کت مجاھدين اورا کشت حاال از او ھم مجاھدين وپنجشيری ھای ما ب شما می دانيد که قھار عاصی با ما بود را

خود يک قھرمان ساختند اشعاری را که به رھبران حزب دموکراتيک خلق سروده آن اشعار را می گويند به 

   .خود آوردهۀ را پرتو نادری بی انصاف در نوشت  دوست ماۀکه نوشت قھرمانان مجاھد سروده مثلی

 ديدند چطور قھارعاصی تا آخر عمر زير ريش ما قلم می زد و را در جنگ جالل آباد دشمنان ماقوی بودن دولت ما

خاطر وطن پرستی جسد نيم جان وطن را تنھا نگذاشت به ضدما قلم زده ه واصف صاحب که با ما تا آخردولت ما ب

دوستی به من   خود تفسير می کنندفکره  کلمات انقالبی دوستان مارا ب.باشد بين ما ودوستان ما تفرقه خلق می کنند

 خير دشمنان ما چيز خوب : نوشته می شود من گفتمی ھر روز درقسمت شما حزب ودوستان شما چيزھای بد:گفت

   .  احمقی نوشت واحمقی باورکرد؟در قسمت ما بنويسند

که پرتونادری آورده  یدر برابر خودما مثال می آورند مثلا ر برما تھمت می بندند وتبرقلم نويسان ھمسنگرخود ما

 بازارشھرت ، پرتو نادری سرخود چرانوشته نمی کند که کلينرپايه دان امپرياليست شده. ريشت بکنم،پيشت بنشينم

طلبی آن کم شده تھمت به ما ببندند که ما ديروزدشمن امپرياليت بوديم چرا زنجيرما سرميخ امپرياليست بسته  شده 

وبا ، کوريا ، چين نيستم ودرآنجا زندگی نمی کنيم  واين را نمی دانند که انسان در پيش دوستان ما در شوروی ، کي

اختم مخالفين  چنانچه ما در زمان حکومت ما در زمان داکترنجيب احزاب آزاد س. آزاد می رود،دنيا آمدهه آزاد ب

 د  آمدن. فريب دادندم سرشان حزب ساختيم مجاھدين بی خيررفيق ھای مبارز وھمسنگرمارايديخودرا از زندان کش

آنھا مارا پاشان ساختند از آن نمک حرم ھا ھم بعضی وقت در سايت گفتمان درسايت خودما عليه ما می نويسند 

بازھم به اين می ماند پيشت بنشينم ريشت بکنيم بازھم نشر نوشته مخالفين ما درگفتمان سايت خودما نمايندگی 

   .ازديدبزرگ ما ودموکراسی سايت ما می کند

ما کسی را نکشتيم کشتن ھرکسی را که به ما نسبت می دھند ظلم می کنند در حقيت در برابرمزد مرگ خود افتخار 

ی کرده اند اين را شما ظلم کشتن وبی عدالتی حزب دموکراتيک خلق می دانيد ھمين که مارا بدنام ئماکماتاريخ از

بردارنيستيد دامن زدن جنايت گذشته به اين می ماند که تاريخ ساختی کفايت نمی کند که باز ھم از سر کل ما دست 

کارکشته ھای سابق پشت آب رفته بيل برداری مگردوراز انصاف نيست ؟ بگذاريد که دوستان ما تحت نظر ھمان 

 انتقاد کوچکی که بی سوادان ملت سر . حزب جديد بسازند، سياست زانوزده اندۀيدمانند فيالن افريقا در آب ھای گند

 دموکراسی غرب اجازه نفس کشيدن ۀ اگر مارا ملت افغانستان در جامع.ارد آن را باساختن حزب نو تالفی کنيمما د

 مردم روس که .مياز بدبختی نجات بدھرا نمی مانند که ملت  فکرماه  با چرا مار؟ستيمھسياسی ندھند ما چه مالمت 

ف چئيد کردند گرباأی گيری ھمه حکومت ستالين را تأھوشيار ھستند به کفن کش قديم احتياج شدند چنانچه در يک ر

کالی ودودی می داديم مجبور ما نمی  مردم کور،به  که ما د  اگرمی ماندن.درا خاين به ملت ، مردم وبشريت خواندن
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 فرمان ھای مترقی مارا مدنظر نگرفتند دنبال ؛کردند عوض کالی کفن بدھم ، عوض دودی مرمی ، عوض کور قبر

 وامپرياليست خونخوار سر اين ملت هبگذارکه طالب عقب ماند.  جزای شان از اين بد تر،خوان رفتندخپچی ھای ا

 تنھا ،تنھا دشمنان ما دوستان ما ھم ھر جا می گويند اين آدم پير شدهه حکومت کند عوضيکه نظريات مرا بشنوند ن

اين نوع . ا داکترنجيب هللا زندانی کرد خود تکرار می کند که مرۀ در ھر جمل،ش مانده آن در دماغۀ سابقۀحافظ

نام وطن فروش در زندان اندخته بوديد ه برا زندانی شدن  ھا سابقه در زمان حکومت شما زياد دارد صدھا خاديست 

سانس ، ماستری وداکتری به آنھا داديد وگفتيد زندان اورا تجديد يبعد از زندان به اقمارشوروی روان شان کرديد ل

جھت تحصيل به خارج فرستاديم اگر دشمنان خودرا به خاطر علم ودانش به خارج فرستاديم   آنھار راتربيت کرد وما

باز ھم عليه دولت ما و عقب ھمان مفت گيرھای سند فراغت تحصلی  حرف زدند دپلوم سرخ آنھار ديپلوم چوک 

ما نوشته کنند ولی تبرقلم دوستان يادگارپاکستان خواندند  در آخر می گويم ھرچه دشمنان نوشته می کنند در قسمت 

 بی بازگشت جنگل گانازھمان پرند"« گفته واصف باختری ه مارا دربرابرما مثل اين جمله که پائيز حنيفی ھم ب

  "رگباراست

روس در حق رھبرکبيرحزب دموکراتيک خلق  ببرک خان جفا کرد گرسنه وبی دوا درحيرتان جان داد اين جمله 

  ل ببرک روان شادصدق نمی کند واصف باختری مگر به حا

  نيست  " بی بازگشت جنگل رگباراستگانازھمان پرند "ترکی ظالمانه به بالشت کشته شد آيا

 ی ھا در حق قذافی انجام می دھند آيا امينئنه کشتندامروز کاری را که امريکاحفيظ هللا امين را روسان بی رحما

  .نيست" بی بازگشت جنگل رگباراستگانازھمان پرند"

 " بی بازگشت جنگل رگباراستگانازھمان پرند" اخوان بين المللی کشته شد آيا اوۀداکتر نجيب مظلوم به اثر دسيس

  نيست

 بی بازگشت گانازھمان پرند " ما وحزب ما به شمول آقای واصف با ختری که سنگ پلخمان در ھرگوشه دنيا شديم

  نيستيم " جنگل رگباراست

 . در برابر خود ما وحزب ما ناجوان مردانه استعمال می کنند مثل اشعار قھارعاصیچرا نظريات پاک دوستان مارا

ھر رفيق ما که پکول ودستمال به گردن انداخت اورا مجاھد وارتباطی مجاھد گفتند جان محمد پنجشيری تا آخر عمر 

ا دنباله رو شورای نظر می  آن مظلوم رۀ دختر به برادراحمد شاه مسعودنسبت وطن داری داد حاال خانواد.با ما بود

آدم دختر "ستيم ھ جان پنجشيری از ماست وما از جان پنجشيری " جنگ کرد احمق ھا باور کرد زن وشوھر" گويند

ه اگر دستمالی از مجاھديکی از دختران جان محد پنجشيری بخاطر حجاب ب"به يھود ھم می دھد يھود نمی شود

ھد است صدھا زن ھمرزم ما ديروز چادر داشت نمايندگی از مجاھد سرکند معنی اين را ندارد که آن خانم مجا

خاطر نجات غازی ھای ه در وطن ما چادر پوشيدن زن جزکلچر ما است مثليکه پدر امير کلکانی ب وطالب نمی کرد

مشک به شانه کرد به غازيان تشنه در حالت محاصره آب رساند  خرچ داده افغان درجنگ افغان وانگليس دالوری ب

  و دولت غدارنادر نامردانه اورا سقوزاده خواند  ام دھقان را به نام سقاب در تاريخ تبديل کردندن

ش شکل تفنگ دھن يند درکجا استعمال کرده اگر قلم بگو،  اگر واصف با ختری اين جمله را عليه ما استعمال کرده

د است که اين نوشته را پرتو نادری امي. پُر وچرھی را داشته نبايد اين جمله را در قسمت دوست ودشمن آورد

 ره برداری سياسی نکنندھمعلومات بيشتر بدھند که ديگران از اين نوع جمالت ب، د نوواصف جان باختری بخوان

شاعر  و  اين حرفھا داشته که نمايندگی از نظر نويسند ازهئزياد از شاعر ھا ونويسنده ھای صادق وخاين در عالم نش

   نوشته حق بابه کس نيست،ويسنده کلمات انقالبی گفته ونوشتهنمی کند صدھا شاعر ون
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  کلمات کی شود درقيدزندان 

  قلم دريای پُرموج و طوفان

  توگرقيدسازی زبان ودھان

  بُودبھترزنده نمانی درجھان

  

  

  خزان روشنفکری

  به رھی ديدم برگ خزان

  زيرآن برگ چوچۀ  کجشک پنھان

  بيمارو خسته وزارناتوان 

  ينفیيادم پائيزح

  بار يک

  جملۀ زير خوانده بودم

  بازکردم تکرار

  " بی بازگشت جنگل رگباراست گانازھمان پرند"

  راستی 

  پرتونادری

  نوشته بود از 

  سرداراست

  

  پائيزرا کشتند

  بھاران را فرار

  گفتم ای شاعر نازک خيال

  دل من نازک سرخاراست

  حرفھای توتکراراست

  پشت حرفھای کھنه

  گردی چه می
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  رشعاراستھنوز کشتا

  ھم خلق وپرچم کشت

  ھم طالب ومجاھد

  فاشيست بلند پرواز 

  حبيب هللا رفيع 

  روی کاراست

  وی کاغذ درررفتارقلم بر

  نقش ماراست 

  جای اقراره خاين ب

  انکاراست

  تاريخ بی خط وخال

  خسته وزاراست

  ی بسياراستئرسوا

  ت درياران و ھم پای تو

   درقطاراست

  پرتو خنديدگفت

 آب ازسر پريده

  چه باک که يک نيزه باشد

  چه باک که صدنيزه باشد

  بر سينه زديم"سنگ صبورسياه "

  برکفش پای خود

  پوچاق خربوزه پينه کرديم

  با دوستان ناتوو امريکا

  مردانه قدم می زنيم

  بان سخن می کشيم ننام مستعارته ب

  آن بزی را که در

   سايت بزازريش گرفتيم

  نام خوده درمجلس سويدن ب

   برداشتيمبرشانه قلم

  دستانه فت ما قلم بااين است شر

  بين خود و

   فرھنگی خط دش کشيديمانقالب

  درخواب من آمد

  که پائيز می گويد
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  سان است ت يکباطن و ھستی ھنوزظاھر

  زندۀ تو نويسندگان 

  باراسترسايت ب

  باخبر با خبر با خبر

  نعش من 

  نه خسته ونه زاراست

    شرم ۀبرشان

  رم آورطرف گورستان فرھنگ شه ب

  نام جالدان قلمه ب

  اتحاديه نويسندگان خلق وپرچم

  دوان دوان روان است

  ميانه  تجربه آيد بکحگرمخوش بود "

  شودی تا سياه رو

  "آنکه  دراوغش باشد

  ش کش وفش رظاھ

  ش پشم باشدباطن

  ھستی تا زنده است اورا

  نه عقب نشينی نه غش باشد

  آزادگی وبی ترسی 

   باشدیخط ومش

   آچگگ ازده ھایننويس

  خرمرده

  نعش باشد

   

 

  


