
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١١ اگست ٣٠

 

 
  

  "گيره پاچ"خپگير رياکارنامه سرکشاده به 
  

 ته نام کردــوان  پخــام را نمی تــخ

  نمی توان شام کردراد ــصحبح سفي

  دانش چطوربادانش کردــــخائين بي

  وعقيم راچطور، نام، مام کردا ناز

  

خ است واين به  که اين قابل پاسه امگفتنو ھيچ گاھی نمی مانم ه را بی جواب لمن که عادت دارم ھيچ ايميل نوشته وگ

م سياه ھاز جنس سنگ اگردارد حتی را  شی بی ارزش ھم در بازار قيمت خود  نمی ارزد، زيراگفتن وقلم کش کردن

 ولی قيمت الماس وزمرد حتی عقيق آن ساته شده استباشد بار بارديده شده که در انگشرھای بازارنگين انگشتراز 

ارزش سياه از آن سنگ ،  دريای پنجشير دربازارگونيمنی وسنگ سبز چينی را نداشته وبعضی وقت ھا سنگ نيل

  .داردبيشتر 
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 آزاد -افغانستان آزاد"  پورتالکه در"   ياد روانشاد پائيز حنيفیدشلمۀ طنز به" من تحت عنوانۀ نشرشدۀبعد از نوشت

 استاد طنزکه " پغمانیخالق داد" امتحانی بود برجای پای قلم استاد چيره دست طنزکه خودنشر رسيد ه  ب"افغانستان

وگاھی خاطر سالم وعليک به سايت افغانستان آزاد می نويسد ه مثل من بی شھرت طلبی زندگی می کند وتنھا ب

آھسته آھسته  برگريزان خزان قلم و نوشته ھای فصل بھاری سايت افغانستان را با طوفان قلم شوخی خودنرم نرم 

آفتاب شعاع  با نقد روشن سازد ورنه ،باچشم آفتابی قلم خود ھمه تارکی ھارا ببينده بايد  واقعاً يک نويسند،می سازد

  .مھفومی ندارد

 اين جمالت مفھوم اين را .کرددر خرابه ھای کابل زندگی می که زمانی ھا می دانم  تن،نديده امرا من خالق داده 

 نشده "خالق داد" اگر کسی متوجه به طنزھای استاد ، من حاتم بيگ می سازم" پغمانیخالق داد"ندارد که از 

 آن .نيز بر دھان بياوريددوباره و تعمق الزم در آن نه تنھا با من ھمنوا شويد بلکه لبخند خواھش می کنم با خواندن 

 که ھريک زيبائی وجود دارد ی گلھای زياددر گلستان ادب پورتال . پيروآن قلم باشمخواھيد داد کهحق وقت به من 

خاص خود را دارد، انتظار من آن است تا به ھمه کس حق داده شود ھمانی را که خود زيبا يافته است زيبا گفته 

 ظنز خالق داد شده ام اين ۀمن گرويد:به اساس صريح می نويسم . اين که ھمه را تابه سليقۀ خود سازدتحسين کند نه

   .بزنمرا حق به من داده شودکه من برسر قلم خود گل مورد نظرخود 

الی ه طرف اصل ھدف می رانم در البه موترک قلم را ب  اصل مطلب موترقلم منحرف نشودۀکه ازجاد خاطریه ب

  .ھم شده است، می دھم" پاچه گير"را که اکنون " خپگيررياکار"آشنای سابقه ام جواب  ،ی ظنزئوواقعيت گ

در نوشته ای که قبالً از آن بردم و طيف ھای مختلف نويسندگان اعم از دوستان و دشمنان با آن برخورد خاص خود 

 سينه داشت خواست بر من اگر يکی خوب گفت و تعريف کرد، آن ديگری ھر چه بغض و کينه دررا نمودند، 

  :بپاشاند، آشنای سابقه ام ھم نزد برخی از دوستان شکايت نموده بود 

 و در اگر می بود چرا از من در جمع ساير نويسندگان. ببين مه خو می گفتم که دل قاضی ھمراه مه صاف نيست" 

  "قطارپرتو نادری، واصف باختری و يا آن نوکر پنجسره نام نبرد

  : مستطاب الحاج رياکار خپگير بايد بونيسمدر جواب جناب

آمدن در ليست تنھا خيانت نبود، بلکه اندکی فھم و توانائی نيز الزم بود تا در مگر در آنجا معيار . گله ات روی چشم

ظ سطح و سويه در آن قطار نمی گنجيدی، ورنه می توانی مطمئن باشی، ابا تأسف خودت از لح. آن خيل جا گرفت

 باشد، نه تنھا ھيچ گاھی فراموش از پشت خنجر زدن، توطئه، تفتين و  خباثت،خيانتگنجيدن در لستی وقتی معيار 

زيرا من ھم باورمندم  .نخواھی شد، بلکه چشمم کور اگر حق خودت را ضايع ساخته و در اول ليست از تو نام نبرم

 ھستی که در برجسته و بزرگیو ھمان نگين اگر قرار باشد تمام و مجموع صفات خبيثه و خاينانه را تاجی بسازيم، ت

  . می رسدمنتظر باش نوبت خودت. سط قرار می گيریوسط و

  را نتوان به ابر، خزان کردــبھار م

  ری که قادر شد و  طوفان  کردـــاب

  آفتاب نتوان بدوانگشت، پنھان کرد

  قاب بيجان کردـع کل مرغ که ديد،

  

  

  


