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دفتر ه  بوقتی .مغزمن را کچری قروت ساختخود  با انتقادات زشت هروزی وزيرعدليه مرا دراتاق خود خواست

قای  آ. ماه مبارک رمضان طاقت يک ودو گفتتن نداشتم درگيره برگشتم خيلی عصبی بودم  مانند نسواری ھای روز

ھر . ی از شبرغان تبديل نموده بودندئاوراجزابه دستی بود و ، شاعر، طنز گو وقلم غالب که مرددانشمند دين شناس

دی فکری ازما سيزده چارده نفر که در يک شعبه بوديم ن چون از نگاه توانممگرطور خدمتی ھمکاردفترما بود چند 

 من ملی ھم پوست نمی کردندکالن حرفبه به اصطالح . دانسته تر بوداز ھمۀ ما من آمرآن شعبه بودم و

 کاردفترغالب صاحب بود 

ا به تو توصيه کرده ام ھ ميزمن نشسته بود از روک ميزمن يک کاغذ کشيدگفت بارپشتکه داخل دفتر شدم او  وقتی

 شان ۀچاقوی  بھان دست  وطن فروشان برسده  نکن که بھانه بخود  کاریه سر ب بدون پرسان من واسماعيل پوالد

 اگر استاد . چيزی که نمی دانی پرسان کن سرخود خانه قاضی نرو.فيل قيل درست کنند از و  استخوانی شودهدست

  . زمان خان  عالقه دارکرم ھا مقرر می شویۀپوالد جلو ديگران را نگيرد در قبرھای دسته جمعی قلع

بلد را غالب صاحب که عادت به مرگ وزير .خدا مانند بودنه بگيل در ھمين لحظه نشوره را بوحب تگفتم غالب صا

  .استبود چون از پيش وزيرآمده بودم فھيده بودکه وزير مرا نول کاری کرده 

 پاش می دھد یرچ ديگر کسخند گفت مديرصاحب ماست قلم به جيب کرد دروقت برآمدن با غالب از جای خود برخ

 سالھا گذشت من معنی حرفھای .توشلغم وزير ديگ شلغم است  بکشی،یخواھی ازجای ديگر قيقه راتو میدرد ش

  نفھمده بودم ازآن  وقت بيشتر از سی سال می گذردرا استاد غالب 

 طنزی خودتحت ۀ استاد طنز استاد خالق داد پغمانی را خوانده بودکه استاد درنوشتۀروح مطلب اين است  کسی نوشت

 ولی از روح بزقرآن خورکه ، از بزخوشو کش وبزقرآن خور قھرمان ياد کرده بود!"درودبرتوای بزقھرمان"اين 

دربدن بزقرتکی وجرتکی سياسی شاخ زن  داخل شده وسبب قھرمانی بزقرتکی وجرتکی سياسی شاخ زن آدم کش  

ش کوتاه قلمی کرده در حاليکه تصوردفکرمنتقد بی خبر ازخود، استاه گرديده استاد خالق داد در نوشته ياد نکرده ب

  .غلط بوده

ش به قسم طعنه چند اورا بشناسم خدا ياروجانکه  ، بدون آنفگر خودش عقل کل استه حاال اين آدم بيکار که ب

 ،گر کشيده خواسته که مرا اذيت کند استاد غالب درد شقيقه را از جای ديۀگفترسطرکی نوشته به من  ايميل کرده وب

   . استرتکی را بھانه گرفته مرا از استاد گفتن غيرمستقيم منع ساختهقھرمان ج بز

 و خواھد بودو من در عالم ناشناسی است   از من استاد خالق داد استاد.راوتو بجقان لب خودرا من بدانم حرف دل ت

  .که من جوانه مرگ نشوم مانند تارابريشم دور يک ديگر می پيچيم  اين شاگردی واستادی تا زمانی

که اين جمله در نوشته ھای خود دوستان ايرانی " پدر طنز افغانستان"نوشته  شخص بيکارکه عقل صد وزير را دارد

وافغانی لطف کردند که اين لطف دوستان پيش من در ذات خوديک طنزکورگويانه است اين جمله نه پول به من داده 

 نويسان سخت از اين لطف دوستان ايرانی  ولی کله خراب ھارا کله خراب ترساخته خصوصاً آچگگ،مقامه ن

   بال به پس شان ،وافغانی ناراحت ھستند

ی در اين جای شک نيست که او مرد قلم ئقدر استاد، استاد خالق داد می گو او گوش مرا غيرمستقم گرفته   که اين 

رافراموش " سياسی بزقرتکی جرتکی قھرمان آدم کشی  "  ادب است در طنزی که  تحت اين عنوان نوشته و وطنز

ش  يا نوشته استاد مرا سرسری خوانده  يا مقصد نوشته  استاد که به من ايميل کرده خدا يارجان ی آدم. استکرده

ه ش ندانسته در حاليکه قھرمان نوشته طنزی استاد خالق داد بزقرآن خور است که بخاطر کله کم کاره ب را خالق  داد

که داستان اصل بز  واين بزقرآن خوردرزمان سرور کائنات بوده وقتی می دانديت حديثی که استاد خالق داد ؤر
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توسط استادم در روی نوشته آمده ديگرچه ضروربود که ازديگر بزھای مبارک  ياد می کرد که در روح آن روح 

نش دينی وادبی  استاد که مرد دا.نام بزقھرمان قرتکی وجرتکی ياد کردنده  اورا ب.بزقرآن خورقھرمان داخل شده بود

وی حلول است  فھميده که موضوع ياد کردن بزقرتکی وجرتکی سياسی شاخ زن آدم کش  که روح بزقرآن خوردر 

بدن در  ش حق المبين است ھرچيزرا به علم قديم خود خدا می داند روح بزقرآن خور را خدا خودچون کرده

به بندگان خود ھدايت داده که بزقرتکی وجرتکی قرتکی داخل کرده وخدا بااين لطف خودغير مستقيم  بزچرتکی و

  .را ھم قھرمان خطاب کنند

احمدشاه  (نت گفتن ونام گرفتن از بزقرتکی وجرتکی قھرما ما که خودش از شرم  وجرأۀاين دوست  ناشناخت

منتقدان آقای امين کريم از اعضای ارشد حزب اسالمی که در حال حاضر مقيم فرانسه است، از ۀ گفته ب! فقيد مسعود

ولی ) درقفا احمد شاه مسعودبز قرتکی وجرتکی قھرمان سياسی آدم کش ياد می کنند و جدی احمدشاه مسعود است 

  .نام می بردند! نام مجاھد فقيده اين سياست مداران دوشاب دل در مصاحبه ھای خود با خبر نگاران بی بی سی ب

ش است اگر ندارد چيزی که دردلش است درزبا ن وقلمی ئ استادخالق دادمرغش يک لنگ دارد مانند اخوان دورو

 خود ھم به دروغ نمی گويد مجاھد فقيد می گويد بز قرتکی ۀنام بز ياد کند در مصاحبه برا احمدشاه مسعود 

  .وجرتکی حتی قھرمان ھم نمی گويد

  خالق داد مرددانش و

  قلم  طنزو

  بُودطنزاو

  بی رقيب وکم

  ش باراست ودمبرنج طنز

  رخنده  دايملب قلمش پُ 

  دل قلم اش پُرغم 

روی استيج دل پُر غم داشت اودر مگر حرف می زد ه لبان پُر خند پلين که باا خالق داد پغمانی مانند چاری چاستاد

 آزاد -افغانستان آزاد" پورتالی ئ طالۀش را برصفحمن طنزھای مقبول ش شاد واستادطنزخودرا می گفت روان

  شم بخيل کوربادنشر می رساند چه  ب"افغانستان

  ای مجاھد شاخ زن قھرمان

 ويران کرديد پروان باطالبان

 ھردوبوديد مثل ازنسل ددان

 در جنايت دست داريديکسان

 زن ومردسوی پنجشرروان

 بی نانو ھم رسنه گ ،پا برھنه

 طفل دست مادرپيچاره دوان

 پيربی دست وبی پای ناتوان

 ج ساختيد برکفن کشانمحتا

  جانگفت بافريادبلند ببرک

 چتلی خورديد چون زاغان
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 تابکی پرمی زند در آسمان

 کابل زيبا کرديدچون ويران

 نام مسلمانه قھرمان گشتيد ب

 درجھان)کردیه عالمی رازند(

 برمردنت قھرمانو آفرين برتو

 احمدجان سپردی بگورستان

 ھستی درغربت نشينی حيران 

 خراز تو جانجانگيرگرفت آ

 جای توفھيم شدمارشال پايدان

 : وت ن

ــ عالمی را زنده کردی از بيتی گرفته شد چون امير عبدالرحمن خان خون ريزی زياد کرده بود نه به پيمانه ١

  شاعری بعد مرگ اميربشکل طنز گفته بود  جنگھای کابل

 عالمی را زنده کردی

 تآفرين برمردن

  مقصد از کلينر استعمار است  مارشال پايه دان ـــ٢

که احمد شاه مسعود در قرآن مھرکرد وبه قوم وياران با وفای پھلوان  الھای قبل  نوشته شده وقتیی سئ ـــ بيت باال٣ 

و نشان عقاب وسنگ  که کشت اين بيت باال احمد جان عھد کرد که پھلوان احمد جان قھرمان رانمی کشم وقتی

 بز داد ملت واقع بين افغانستان نشرمی رسيد ھمين بيت باال اورا شھرته درھرشب نامه عليه احمد شاه مسعود  بزب

 نام بز شادگل جرتکی وقرتکی  شاخ زن ياد کردنده ب

  روزيکه بزقرتکی آمدبه جھان

 پستان مادرگزيد سخت بدندان

  مادربديد در اوعالمه ونشان

  انگشت بلب گرفت خايد زبان

  با خود چنين حدس زدو گفت

  خورده قرآنکه ازنسل بزيست 

  )  حجرالنسر(

  

 لنسرنام مستعارجھادی من بود ـــ حجرا۴
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  که آزاد می شد پرچم نصب می شد  یئجا.ــ اين نشان پرچم جھاد بود۵

 

  

  

 

  


