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 بی روزگارانبیکاران و کار و بار 

  مزاق بدون   ز  ـــنطـــــــ
سر واجه گشتم و بعد از سالم علیکی و جورپرسانی، دیدم که آن عزیز ز دوستان م  روزی با یکی ا

 :طاق شد و ازش پرسان کردم مبازی میکند، طاقتمزاقموضوعات 

 «جدی میکنی؟؟؟ و یا این که مزاق   که جدی مزاق میکنی ته بگوفالنی جان؛ راست»

و د، که این قلم جدی مزاق کرده ز خواندن این نوشته خود قضاوت خواهد کروانندۀ ارجمند بعد اخ

 !!!کرده است جدی یا این که مزاق  

توی و  وقتی، کسی را با کسی کاری نبودگویا آرامی بود و در ملک ما زگاران قدیم، که ودر ر

 رستۀ خود مله و مهمانان هرکدام بهامع انحباصبرپا میگشت، پاس و عروسی و معامالت خوشی 

 ،کردمیشد و سازنده به خواندن و نواختن آغاز میوقتی ساز س ر  .ندردمیک شادیبه نحوی ابراز و 

شنوندگان که سر وجد می آمدند چکچک . دوخته میشدطرف ساز و آواز به توجه تیر  و ق امحر

"ندکف میزد"طالح بیمزۀ ایرانی به اص ند ومیکرد
1
ی وجد درین میان کسانی که در واقع شعله ها .

 :ندو خوشی را فروزان نگه میداشتند، به وقفه ها جار میزد

                                                 
1
عوام ما زبان و ، که در زبان محاوره است "مزاح"ت دری شدۀ کلمۀ عربی حال"مزاق".  "جدی"یعنی  "بدون مزاق"ــ   

استعمال  "مزاق"عوض  دررا  "شوخی" کلمۀ ایرانی های خود در نوشته وطنداران مابعض . اردتداول دو منحصراً عاماً 

ند اوتی استعمال میگردم کامالً متفاهیدر زبان دری به مف" شوخ و شوخی"که میدانند، که یا با وجودی و میکنند، غافل از این 

" مزاق"هش میکنم، که اجداً و بدون مزاق خوخود هموطنان قلمدار از  ".شقبی"یعنی  "شوخی"و  "شقب"یعنی " شوخ" ــ

ی از افغانان عزیز ما انکساحیاناً اگر  !!!!ض نکنند و تیشه به ریشۀ زبان خود نزنندبیمزۀ ایرانی تعوی " شوخی"زیبای ما را با 

ما  " شوخک مزاقی"و  "شوخ مزاقی"و  "مزاقی" شیرین   رکیبات، لطف کرده و تباشدساخت ایران  " شوخی"بازهم طرفدار 

به حساب فارسی ایران ترجمه کنند و به اصطالح  بسیار شنیده میشود، سخن  شیرین کابلیان  مردم کابل و بان زکه از را 

 !!!ایرانی دربیاورند
1
در حالی که همین . به هم خوردن دستها تولید میگردد ی دارد، که ازاسم صوت است، چون حکایت از  آواز" چکچک"ــ   

را به  "کف زدن"ۀ ایرانی کلم افغانان جدیدخیال و بوزینه خوی،مقبول و عام در زبان عام و خاص ما رایج است، اصطالح 

این ترکیب اگر واقعیت لغوی . نشانده و همان را در نوشته های خود نشخوار میکنندآن لغت عام و مأنوس و عام پسند ما جای 

ش برسد، تا تکه روزی نوب امیدوارم. زید آن نیستنارسائیها را در آن مییابیم، که اینجا مجال شگافتن م ایرانی را بسنجیم، بسا

 !!!بر آن روشنی بیشتر بیندازم بدساخت ایرانیترکیبات  دیگر ضمن
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 !!!کار بشکنهیب ست  د  

 !!!کار بشکنهبی ست  د  

 !!!و سرنگونش کند خدا سرچ کدر واقع، یعنی کسی که چکچک نکند، دستش بشکند و 

 :در سابق میگفتند 

 !!!"خرکاری دریای علم اس"

؛ اگر هیچ کار دیننشهم عالمی دارد و در عالم بیکاری کسی بیکار نمی "بیکاری"اینک میبنیم که 

 .رگزارد؛ از همان چکچکهای تشویقی و قدکندیگر ازش ساخته نبود، چکچک می

و بی روزگاری  از دست بیکاری کهو میبینم م، میبیندر وبسایت بیکاران همین داستان را اکنون 

را، تا همه به چکچک کردن  گاهی این موضوع را به میدان می اندازد و گاهی آن موضوع

ناخواسته و  یخدایعنی خاموش نشست و یا احیاناً و اگر درین میان کسی چکچک نکرد؛ زند برخی

 :تکبیر بلند میشود؛ که  طرف نعرۀ از هرداد،  مخالفو نظر  ینعوذ باهلل  منها رأ

 !!!کار بشکنهیست بد  

 !!!کار بشکنهست بید  

اگر رأی . ق بدهدنخواهد، باید چکچک کند و رأی مواف چه بخواهد و چههرکس، چنین حالتی در 

 :از هر طرف سرش بمبارد شروع میشود، ردنظرخواهی را تحریم ک مخالف داد، یا

 .و هرچه فحش و ناسزا در چانته دارد، نثارش میکند قد علم کرده ،کله کدوها به نمایندگی ازــ یکی 

 دو و دشنامجایگاه طبیب روانی و روانکاوی و نمیدانم چی و چی و چی، هرچه از  ــ دیگری از

فرنگیان ی که کاراند؛ همان قسممیب رأیفته به سر و روی بیچارۀ مخالف الچپی و راستی را یاد گر

 .وازش کردند و همیکنندنمردم ما را با بمبهای خوشه ئی و آدمخور  خورعالم

کند و بچکچک هرومرو باید هر کس  ،تمثیل شباهت دارد صحنۀو تیاتر  وبسایتی که بهدر چنین 

قرن هژده و  منسوب به"و  "زن ستیز" و " ضولف" و "خرابکار"هر رأی موافق بدهد، ورنه م  

لگونۀ کابلی را مصداق ثم اینها گویا فحوای همان وجیزۀ .ده میشودبر فرقش کوبی... و " نزده

 :میدهند، که

 !!!بزایهستی هم  مادهبزای و اگر  ستیههم اگر نر 

به میدان آمده و  "ملک الشعرای افغانان در هجرت"موضوع انتخاب  1012قتی در ابتدای سال و

جناب فخرالشعراء،  ،"زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"ر از همکاران پورتال به اثر پیشنهاد دو نف

زاد افغانان گذاشته اخر گردید، موضوع به رأیگیری آکاندید این مقام ف ،"اسیر"استاد محمد نسیم 

از طریق نامه و تلفون و ایمیل  ، کهتافغانان ریختن گرف چنان که دیدیم، سیلی از آرای. شد

له استاد بزرگوار اسیر، بدین وسی. را منتشر ساخته ها از ناممواصلت کرده بود و پورتال تعدادی 

 "زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"و پورتال  ندانان بدین مقام برگزیده شدغستقیم افرای ماز طریق آ

ر محفل باشکوهی در شه بعد در ماه  آگست همان سالهمین پورتال بی همال . نتیجه را اعالم کرد

 :یل گردیدتجلتوأماً فرخنده  احتفال، که ضمن آن سه داشتفرانکفورت المان برپا 

 الل افغانستانمین سالگرد استرداد استقچارود و ــ تجلیل از ن

 "اسیر" محمد نسیم استادفخرالشعراء ــ تجلیل از مقام ملک الشعرائی 

 "زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"گی پورتال لاستجلیل از پنجــ 
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به همین مناسبت ؛ که برپا شدر افغان افغان و غی نفر اشتراک حدوداً سه صد ابسه گانه  احتفالاین 

و غیره امریکا و کانادا و ــ فرانسه سویس و چون ــ ممالک همجوارش المان و تلف قاط مخن از

 غان وافمحفل با ساز و سرود و هنرنمائی هنرمندان با نام و نشان . بدانجا شتافته بودندعالم  ممالک

 . خورد و نوش هم همه مهیا گشتهنشاط و وسائل آسایش و  ، برگزار گشت وغیر افغان

را ارمانبدل ساخت و  "رقیب"اصطالح ه ب کن وبسایتمتصدیان آجالل و مطنطن، بااین برگزاری 

کتر صاحب هاشمیان بهانه را استاد بزرگوار دا و .دل خود را بکشند در پی بهانه ای بودند، تا اخ  

اصل و یز افغان، هریک صالحه جان واهب وزیر نام تقدیر از مقام دو خانم عز آماده ساخت، تا

به آن دو عزیز، احتفالی  "استاد ادب دری"لقب  ویضفن غفوری و تحت عنوان تشیما جاپوهندوی 

 .برگزار گرددسپتمبر قرار است که این محفل در همین ماه . را به راه اندازند

 اعطای صالحیت ادی ایشانایو  نو این که استاد هاشمیا "ادب دری استاد" دباالینبل لقبدر مورد 

ناصر د محمب اننوشته شد؛ از جمله مقاالتی از ج، کاریچنین به را دارند، مقاالتی در مخالفت 

رگر هم در زمینه ابراز اجناب استاد نگ. تیموری صاحب و این درویشنویسندۀ عالیجاه مستجاب و 

ی که خود رنگینک سایتکوبنظر کرده و مخالفت خویش را بدین مناسبت آشکاره ساختند؛ در همان 

 .میخواند "افغان جرمن آنالین"پورتال را 

و مهجور غریب همین طبع  و یادم آمد از شعری که زمانی ازرفت قلم بر زبان  "ارمانبدل"کلمۀ 

 .برخاسته بوددور از وطن افغان 

و زیر تحت السقر مأوا گزید، ر به جهنم رفت و د ،برژنفونید ئل، زمان وقتی سردستۀ ملعونان

نشریۀ و فریادش تا ملکوت اعال و عرش معال باال شد،  تگرزهای آتشین دوزخبانان قرار گرف

نشر میشد، مرگ وی را به فال نیک گرفته آن زمان که در برلین غرب  (صف آرا)"صفارا"مبارز 

ضمن یکی . نشر کرد یمقاالتروسی  و در زمینۀ اشغال افغانستان و جنایات روسیهان اشغالگر

 :قطعه اینست ن؛ و آه بودقش بستن، خلیل معروفی، نیز شین درویهم ازطعه ای ازین مقاالت ق

 

 پلید ال  ـــــو ح ده ـــــــسر  افگن با       سپید رس  ــــــخ رد آن ارمانبدل م  

 رد او را ناامیدــــــــک افغان  رزمِ       زارش شکست شوکت  افغان  عزمِ 

محض  "خشم"کلمۀ بوده، که " زارش شکست شوکت  افغان  مِ خش"سوم در اصل خود  مصراع

ع یبدیع و بیان و صنادلباختۀ  ــ که عاشق هاشمیانصاحب داکتر بزرگوار جهت شادی خاطر استاد 

و . دننگ جناس را میرسانیک ش   "رزم"و  "عزم"تعویض گردید، که  "رزم"ه ب ند ــلفظی میباش

و در هیئت توریه به که در دو معنای قریب و بعید  میشوند، "زار"حتماً جناب هاشمیان متوجه کلمۀ 

 !!!رفته است کار

شعر متوسط، استاد هاشمیان میبینند، که در هر شعری، ولو به گفتۀ تیموری صاحب بزرگوار، 

گر عظمت شعر در جای دشوکت و  !!!صنایع لفظی پیدا میشود، که شوکت اصلی شعر را نمیسازد

و با اصطالح شیک زرنگهوشان و و تیزنگران کاوان کنجاما  تنش نیست؛است و اینجا مجال گف

 !!!!!!، که عظمت شعر در کجا ستخود در خواهند یافت ،"صاحبنظران"

را اندک  همین نکتهت، که اسرفت و چه خوب  "بیکاران و بی روزگاران"از حدیث در عنوان 

 :بشگافیم

 و بی روزگار بیکار، را رها کرده و دنبال فروعات میگردندو اصلی کسانی که موضوعات عمده 

. ضروری و غیر   ، جانبیی افتادهگر ندارند، غیر از مناقشه بر سر موضوعات پیش پااند، که کار د
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اند و روزانه صدها و گریز در گریز ه حادث بد  از ما  مردمدر حالی که در وطن خون میبارد و 

بحث و جدل و  فقط "جرمن آنالینافغان "وند، هزاران افغان جوان راهی سفر مرگ و زندگی میش

 :پیشۀ خود ساخته استموضوع را  سهسر بر مناقشه 

 ــ تدوین قاموس دری

 "ستاد ادب دریا"ــ اعطای لقب 

 هرشاه و داوود خانــ مناقشه بر سر ظا

را متوجه  همین سه  این وبسایتایت را بخوانیم، تمام هّم و غم اگر مقاالت چند ماه آخر این س

نه از اوضاع خونبار جهان سخن میگوید و نه از وضع . یابیمموضوع سطحی و بی ارزش می

دار و اکت امریکا و ناتو و و درماندۀ ما، که در زیر بم و ر هموطنان کمبخت انگیز رقتو اسفبار 

در ما مردم . یده میشوندحمالت انتحاری طالبان کوبدستۀ اراذل دولت مستعمراتی عین و غین و 

و  ،چنین شرایط از زندگی بیزار شده اند و استاد هاشمیان برای مرده های افغان قاموس میسازد

 یطاخود دو خانم شاعر را لقبی اعطاء میکند، که نه خودش واجد شرشهرت و برای باالبردن نام 

 !!!ه ایادی و انصارشنمیباشد و  شضیتفو

فقط و فقط را  "یافتخاراستاد " بلقکه  نگارگر کامالً به حق فرموده است،محمد اسحاق  استاد

اعطاء نمایند، و این کار افراد به کسی  ارندداجازه سات علمی وطن از قبیل پوهنتون کابل مؤسّ 

 .نیست، هر کسی و در هر درجۀ علمی و اکادمیکی که باشد

به صوب المان یورش  ه، کهنددرین چند روز سیل پناهندگان افغان را نشان میدتلویزیونهای المان 

پورتال از وطن است و  گ در حال گریزنسل جوان افغان یکرن. آورده و طالب پناهندگی میباشند

مانده و خود و نویسندگان و خوانندگان خود را قتبار و راوضاع تراژیک همه این  "افغان جرمن"

های نکند که از طرف باالجای ؛شغول نگه میداردمو کم ارزش را به موضوعات به کلی فرعی 

 !!!ساخته شده باشد موظف به همین کار المان

خوش است، که جوانان افغان مفت  تشکیل میکند، حتماً  "منجر"که نصف نامش را  "افغان جرمن"

جرمنی از نیروی کار  .بیفتند و وطن خود را برای همیشه ترک بگویند "جرمن"و رایگان در دامن 

ین حدیث در قسمت هم عین .برخوردار میگردد و وطن مظلوم ما از نسل جوان عاریما  انجوان

را  خود های بیچارۀانی که باید وطنجو هانسلو د عراق و سوریه و ممالک افریقائی نیز صدق میکن

 برای رفاه   باشندتضمینی گرانتی و  ، تادنمی افت... و انگلیس و فرانس و در دامان جرمن  د،نبساز

 !!!استعمارجو و استثمارگر این ممالکآیندۀ 

ی اتازونی جهان را بدین حال تباه رسانده ژغرب تحت ر ی "متمدن"اصطالح ه بو پیشرفته ممالک 

عظیمتر جنایتی . خود را در دامان ایشان بسپارند ،ود را ترک گفتهخاوطان اند، تا ملیونها جوان 

 !!!ازین را نه چنگیز کرده است و نه هالکو و تیمور لنگ و نه حتی هیتلر خونخور

 

 

 

 (1012ــ اول سپتمبر برلین معروفی ــ خلیل )

      

 

 


