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 Satire  زـنـطــــــــــــــــــــ

    
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶ آگست ۵     برلين ــ
  
  
  

  "!!!ُشکاره تازی ميکنه و خوشاليشه کته"

  "قيس جان کبير"جوابکی به 
  

کابلی را عنوان مقاله ساختم، که با گويائی و نافذ بودن خود روی مشھور باز يکی از ضرب المثلھای 

رم، تا وولی اول به اول مثل را به حساب امالی ادبی بيا. ويدُ استدالل منطقی را می شھا و ھزارانصد

  : را منتفی بسازدقرائتِسوء ھرگونه 

  »!!!تهُشکار را تازی می کند و خوشحاليش را ک«
  

  
  

 ست، که منشأ " و باريک اندام شکاریتيزتگ زيبا ِسگ مشھور" را ھمه می شناسيم، که ھمان "تازی"

 را آناين سگ در تمام دنيا به نام افغانستان ثبت شده است، چنان که . شناخته اندرا  "غزنی"آن حوالی 

ً و مختصرا  Afghanischer Windhund گويند، در زبان المانیAfghan Houndدر زبان انگريزی 

Afghane  چکیو در زبان  Afghánský chrt. باد ھم به پايش نمی رسد، در که بادپای، ِ باھنرين سگِا 
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ئی و اندام دلربای ِابتداء مورد توجه شکارچيان و بالخاصه شکارچيان فرنگی بوده است، که به خاطر زيبا

خود، اينک در دل مالکان سگھای خانگی ھم جای گرفته، ولی به خاطر قيمت گران و نگھداری گرانتر 

ھمين سگ در مسابقات زيبائی، باربار مقام اول را . از آن، ھرکس قدرت خريد و نگھداری آن را ندارد

َاقل از يک درک حائز مقام اول المظلوم در جھان احراز کرده است، و چه خوب است، که افغانستان  در َ

فرنگيھا و  و اگر ؛افغانستان منقرض گشته استخود متأسفانه که نسل اصيل اين سگ در . استعالم 

  ....ش نمی کوشيدند، شايد اينک از آن اثری باقی نمی ماند و پرورشاروپائيان در حفظ اصالت

جانشين " صفت"که بعد  بوده است "سگ تازی"ء از نگاه ساخت لغوی بايد گفته شود، که اين اسم در ابتدا

 است، که" تاز "منسوب به" تازی ". به تنھائی علم گرديده است"تازی" گشته و نام "صفت و موصوف"

   ."تاختن" از مصدر "صفت فاعلی"  ــ"تازنده" ؛ يعنی"تازی" است و "تاختن"ريشۀ مضارع از 

  :حضرت سعدی در گلستان فرمايد

  ُ ھش دار،ازنده سواری ت١ای که بر مرکب

   در آب و گل است،که خر بارکش سوخته

عادل ُ، که آن را موطن ما است؛ به خالف تداول امروزی در "اسپ"، "مرکب"در بيت سعدی مراد از 

    . ساخته اند"االغ" و "خر"

که کمال او در کجاست؟؟؟  است، و ببينيم "ُکته"ِ اين ھمه گپ زده شد، و حاال نوبت "تازی"در مورد 

 ــ و "َغووس کردن" و "غوزدن"در  ھنرش رمه را گويند، که  سگِ،"ُکته سگ" يا "ُ کتهسگِ" يا "ُکته"

گر ي د"بی ھنر"رمۀ گوسپند و بز ــ مجسم می گردد، ورنه ازين سگ  و حفاظت ه سمال کردنلبالوسي

  !!!ھنری ساخته نيستھيچ 

 احتياجی به شرح و تفسير ندارد، مگر به خالق آن بايد آفرين گفت،  خود گويا ست و،ضرب المثل عنوانی

  !!!سحرآسا مطلب را افاده می کندفنانانه و که با چه فارمولبندی 

 خود، باز ِ"افغان جرمن انالين" در دريچۀ ابراز نظر وبسايت "قيس جان کبير"دوستان تلفون کردند، که 

  !!! بی انضباطی کرده است

 درج آن دريچه شده ٢٠١۶ به تأريخ دوم آگست "قيس جان کبير" ِرانّحرُ را که از قلم مرفتم و نوشته ای

 چه بود؟؟؟ "قيس جان کبير" در برابر اين نوشتۀ منسوب به مو می دانيد، که عکس العمل. بو، خواندم

. معنوان مقالش ساختاينک  در ذھنم خطور کرد و ھم ھمين مثل بود، که فی الفورعکس العمل ناخوآگا

 ِ"تازی"ِ است، که از ھنر منشيان ماده و نر "تهُک"ِ شبيه خوشحالی ھمان "قيس جان کبير"چون خوشحالی 

  !!!خود به وجد آمده است

                                                 
در " رکوب" ــ و چنان که دانيم  است،"کوبُجای ر"ان و   مکف ظرًو اصال، از نگاه صرف عربی  )"مکتب"بر وزن (: "مرکب"  1

   . استعمال می گردد"مرکوب"مفعول و در معنای اسم که به حيث است ــ " سوار شدن"معنای 

  :مصراع دوم بيت را اين طور ھم آورده اند

  در آب و گل استکه خر خارکش مسکين
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  !!!"قيس جان کبير"

 قادر "قابل ترحم"ِ عزيز وگردد، چون ت  و نوشته ھائی ثبت می مقاالتیکه به نامت، ين مباشغره بد

ھای   و آگاھان و بالخاصه منشی بنويسی"پشتو" و يا "دری"ا ھم به ، که حتی يک جملۀ عادی رینيست

  !!!  اين نکته را خوب می دانندت،ِماده و نر

  :گفته اند، که 

  »!!!م پنجپيش ھمه پنج و پيش صاحب پنج، ھ«

 می نويسد، شمنسوب به خود را، خودو نوشته ھای  مقاالت "قيس جان"اگر تمام جھان باور کند، که 

  !!! مگر حقايق پشت پرده را خوب می دانند اوِ"ده و نرما"منشيان 

ھم اين  "تازنده اش" یھا ھايش آمده است، و منشی  زير سنگ منشی"قيس جان کبير" ِمی بينيم، که دست

  !!!چرخانندگردانند و می  می ش را بر سر"آسيای سرچپه"نکته را به نکوئی دريافته و 

  :مدام گفته اندبرم، که پناه ب مردم کابلجانبه و باز 

  !!! و نه درمانیخودکده را نه دری س

  !!!) درمانیخودکرده را نه دردی ست و نه(

استخدام در  را "منشيان تازی"و  شاخک شانده ،، که در جان جور خود" کبيرقيس جان"وا به جان و 

  !!!استخود آورده 

   

 


