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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

     
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  

   ٢٠٠٩ سپتمبر ١٥  برلين، 
  
  
  
  

  "رخته َبُپ"و يک " سه دال"پورتالِ 
  

  چيستان چيستان چيست؟؟؟
  

که آرزومندم از سه و نيم فرهنگ خاص خود را داشتند،  همه مردم مناطق ديگر وطن عزيز ما، ارجمند بمانندکابليان 
يکی از سرگرمی های مردم کابل در . جان بسالمت بدر برده و هنوز هم اثری از آن مانده باشد" ليل و نهار"دهۀ پر 

تا پاسی از شب بيدار مانده و در حالی اهل خانه شبهای دراز زمستان را . زمستان، چيستان گوئی و افسانه گوئی بود
و . که بساط ميوۀ خشک بر روی صندلی هموار می بود، به قصه خوانی، افسانه گوئی و چيستان گوئی ميپرداختند

" معمی"يک نوع آن طوری بود، که مثًال شخصی يا خانواده و فاميلی را در قالب . چيستان هم انواع زياد داشت
  :و چيستان گوی چنين آغاز ميکرد.  انداختندمطرح کرده و به ميدان می

  .؟ بعد شنوندگان برؤيت نشانه ها، چيستان را حل ميکردند...چيستان چيستان چيست، در خانۀ کيست، 

  .حاال با پيش کشيدن اين تمهيد، به طرح و حل چيستان ميپردازيم

  :چيستان
؟ "پخته بر"، بعالوۀ يک "دال"کل است از سه چيستان چيستان چيست، در خانۀ کيست؟؟؟ چيست آن وبسايتی که متش

باشد و يک دانه  " دال"يعنی چه؟؟؟ يعنی وبسايتی که از مخفف سه کلمه ای ساخته شده باشد، که حرف اول هر کدام 
  هم ور سره؟؟؟"  پخته بر"
  

  :لـــــــح
  : گانۀ ذيل ساخته شده باشد سهی داشته باشد، مثًال  از ترکيباِتاين چيستان ميتواند حل های متعدد و بی شمار

  ــ دل ــ دين ــ دولت

  ــ دارا ــ دولتمند ــ دارنده

  ــ درمانده ــ درپچال ــ  دردمند

  و باال ــ دعوا جلبــ داو طلب ــ َد

  ــ ديوات ــ دفتر ــ ديوان

  درِک  درِد  دردمندان

  ــ دشت ــ دريا ــ دمن

  ــ َدلِ  دزد و داره مار
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  : د ؛ مثلی که حضرت موالنای بلخی ثم رومی، فرمود يو ــ َد ِدی ــــ ِد

   ملولم و انسانم آرزوست دد ووــديز ـــــ    ک       شهر ِدرگشت گ  شيخ با چراغ همیدی
  :شايد ازين سياق جوابات بسيار به ميدان آيد، ولی جوابی که بايد گفته شود، چيز ديگريست

راسخ العقيده و  حقيقت گوی، ، دلسوز ،، شاعر آزاده"تاند ــ آزاد افغانسافغانستان آزا" پورتال گرانقدرند همکار اوخد
را خير دهاد، که ضمن منظومۀ گيرا و مطابق به واقع خود، زير عنوان " نعمت اهللا مختارزاده"جناب درست پيمان، 

رتال در پو" مختارزاده"رجوع گردد به آرشيف جناب .( جواب چيستان ما را داده اند"ديگ دلده و دال"
  )"درس ادب"زير کليشۀ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

به راستی اگر جنابشان به مدد نمی رسيدند، منِ  سرگردان و احمتاًال خوانندگان ارجمند پورتال نيز، چقدر می گشتيم 
عنای اين و می گشتيم و هی ميدان و طی ميدان و خار مغيالن گفته، دشت و کوه را زير پا می گذاشتيم، تا م

  را دريابيم؟؟؟؟" چيستان"

  "!!!ديگ دلده و دال"عجيب ترکيبی، 

توجه فرمايند، " ديگ دلده و دال"منسوبان (  در بادی امر "ديگ دلده و دال"يعنی چه؟؟؟ يعنی که متصديان پورتال 
 و نيز ".پيکر موتر" استعمال گرديده است، و نه در معنای "آغاز"و " بدو"و " ابتداء" درينجا در معنای "بادی"که 

 استفاده "دال"و " دلده"دری مغالطه نفرمايند، که در آن آب گيرند، تا از آن مثًال در پختن " باديۀ" عربی را با "بادی"
 جل علی شأنه، هردو را باهم وندقدرت خدا و بعد ب"دال" ميپزند و در ديگ ديگر "دلده"در يک ديگ  !!!!)گردد

مه ميگم صد آفرين بر درايت روشن متصديان دّراک، .  ميکنند"کچری قروت"ارجمند اصطالح کابليان ه مخلوط و ب
و " دلده" آنقدر بهره برده اند، که حتی "باهمی" که از لغت "ديگ دلده و دال" و با تمييز ، روشن ضميرصائب الرأی

 "ق رأیاتفا"و "  ظریهمن"و " همسوئی"و " همبستگی"اين را ميگويند، .  را نيز باهم تناول ميفرمايند"دال"
و رحمت خدا بر استاد ايشان که چنين شيوۀ مؤثر و عملی را برايشان نشان داده ".  و دالديگ دلده"متصديان 

 را جدا ازهم ، نيز تناول فرمايند، در "دال"و " دلده"اگر ، که ميگفتبرايشان هميشه   آن خدابيامرزچون!!!!!! است
 پيچ پيچ را آسان ساخته و از  که کار شکم بيچاره و بی هنر،زين چه بهترط ميشود و ا مخلوشان خود بخودشکم 

  !!!! ميل فرمايند"قاطی"اصطالح ايرانيان ه همان آغاز کار، هردو را باهم ب

  :حاال که معما و چيستان حل گرديد، خوانندۀ ارجمند حتمًا سؤال خواهد کرد

  !ماروفی صايب

ی نور و روشنائي هم "ُپخته بر"ريح کردی، چه ميشود که بر ترکيب  را اينطور قشنگ تش"سه دال"چيستانوقتی 
ًال حل گرديده و ما را نيازی نيفتد، تا در هر کوی و برزن بدنبال معبر و مفسر و محلل بگرديم؛ امبيفگنی، تا معما ک

  ؟؟؟؟؟")تحليل کننده"يعنی " محلل"و " تفسير کننده"يعنی " مفّسر"، "تعبير کننده"يعنی " معّبر("

شانزده "ل کابلی معاد" سير"يک . و مثقال" ردـُخ"و " پاو"و " چارک"داشتم، و " سير"در سيستم اوزان قديم کابل، 
را " شش مثقال"، يعنی "ربع خرد". بود"  مثقال٢٤"ُمعادل " خرد"و هر " چهار خرد"متشکل از " پاو"و هر " پاو
  .يک پاو و يک پخته بر، يا يک خرد و يک پخته بر ، يا سه پخته بر :مثًال ميگفتند.  ميناميدند"پخته بر "يک

ئی  مفت گشت و کس حاال حتی با نام آنها هم آشناۀ اوزان و اکيال قديم و بومی،با روی کار آمدن سيستم متريک، قص
پرده حيف که با آمدن فرهنگ فرنگی، بسا ارزشهای فرهنگی و سنتی ما پامال گشته و به باد نسيان س. ندارد

  !!!ميشوند

  : تفسير و تبيين و تشريح کنيم"ديگ دلده و دال" را با "پخته بر"خوب حاال بيائيم و ارتباط  

 يک خط روان در جريان ،" و دایديگ دلده"پورتال " تلويزيون های افغانی"از  چار روز بدين سو در زير کليشۀ 
  :است و آن چنين است

برای تماشای آن لطفًا باالی لينک آ گی . رمن آنالين را به شما تبريک ميگوئيمافتتاح بخش جديد تلويزيونی افغان ج« 
  ». او تی وی کليک نمائيد

 تبريک ميگفتيد، چون اين "خود تان"را به " خجسته" کاش اين امر !!! زورآوریمه ميگم بچيش پير کتی ازی
 را "خدا خوب کرده"چيان که صدها تلويزيون ی نياز داريد، و نه خوانندگان و تماشا"دست آورد"شمائيد که به چنين 

  .شما را تماشا نمايند" نيم تــُِک "ِ "تی وی"بگذارند، و 

را " داری دارم"مثلی که وجيزۀ  !!! پيدا کرد"تلويزيون" باال شد و "ُپخته بر" يک  نامِ  خدا حاال "ديگ دلده و دال"
  !!!!و ما نميدانستيماست چنين بوده که  واقعًا هم شهر است؛" علی آباد" اند، که شنيده اند و يا شنيده
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 "چار ناخون"عقب مانده و بلکه از عقب هم و باتمکين  که در رقابت با وبسايت های موقر " و دالديگ دلده"سايت 
  !!!!!!است" ظاهر فريب" و "ابتکارات ظاهری"عقب تر مانده است، يکرنگ در فکر 

  !  بابا جان
و خنده آور  ، شيريناصطالح جالب خندند ــ و بريش تان میه خلق خدا آگاهند و ب. شيداينقدر در چشم مردم خاک نپا

  !!."!ريش تان ريخشند ميزننده ب"، "ديگ دلده و دال"خود پورتال 

  : توجه فرمائيد"ديگ دلده و دال"اول اينکه اينقدر به شکليات و ظاهرسازی نپردازيد، بلکه به متن و محتوای 

  !!!!! ظاهری خود را درست هم بسازيد، الف در جگر تان پيدا نميگردد"ن و دينلي"ــ  هر قدری که 

  !!!د اثری ندار"دالدلده و " برق بدهيد، در محتوایــ  هرقدر ظاهر پورتال خود را زرق و

  !!!!تغيير نمی پذيردمحتوا و متن ا جال و صيقل و نوشادر بزنيد، ــ  هر اندازه که روی کار تان ر

پلو و قابلی " به ن تا"دلده و دال"بپوشيد، مردم ميدانند که و بنارس  مرتبه لباس مخمل و کمخاب و اتلس ــ  اگر هزار
  !!! تبديل نميگردد"متنجننارنج پلو و آشک و و 

  !!!!زار مرتبه کش هم کنيد، دنِب خرِ  تان همان يک بلست خواهد ماندـاگر هباآلخره؛ ــ  
کنيد، که هشت صد سال پيش در گلزمين خود سعدی را آويزۀ گوش برويد و همان بيت حکمت آسای حضرت 

  :داد کهدر ندا " فارس"و از سرزمين " شيراز"
  

  خانه از پايبست ويران است         خواجه در بند نقش ايوان است
  

 زندگی از گردد و  تان، جوان نمی"زار دامادـــوزۀ هــعج"بگذاريد، که   را "مکياژ" و " سفيده"و   "سرخی"اينقدر 
  !!!!گيرد سر نمی

  !!!! نياز داريد"خانه تکانی عظيم"يک گفتۀ مرحوم داکتر يوسف، صدر اعظم زمان دموکراسی شاهی، به ــ شما به 

  !!!!ــ برويد و مرام نشراتی خود را دگرگون بسازيد

  !!!!ــ برويد و با همکاران تردامن و آلودۀ خود ترک مغازله نمايئد

  !!!!دنام و بی سواد خود را طرد نمائيدــ برويد و اعضای ب

  !!!تان زرق کنيدو نيالوده، در رگهاي پاک خون کثيف خود را يکسره عوض کرده و در عوض خونو ــ برويد  

  !!!!ــ اين خانه را بلمبانيد و تهداب خانۀ جديدی را بگذاريد

  !!!اگر ميخواهيد، که ابهت و وقار سابق خود را دوباره بدست آريد

  !!!!يخواهيد دوباره در دل وطنپرستان راه يابيداگر م

  !!!اگر ميل داريد، که افغانان آزاده شما را دوباره بپذيرند

  !!!! کوچ نمائيد"ناافغانان" را تسخير کرده و از کوی "افغانان"اگر دلتان ميخواهد که دل 
  

  " :ديگ دلده و دال" سايت نِ بلی؛ متصديا
  

  !!!!!نخواهيد رسيد" کعبه"ئيد، هرگز به را ترک نگو" راِه ترکستان"اگر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حسنِ  ختام نوِت 
را بکشايد، چيزی باالتر نخواهد يافت، غير از " تی ویآنالين افغان جرمن "الح اصطه ب"  تلويزيون"اگر کسی 

  !!!!!!!!چند کليپ فرسوده از ظاهر و داوود و کلبی و مقصود و چند کل و کور دگر
با بچه ها بازی )  ــ کابلرفاناگذر عاشقان و ع( بودم و در باغ قاضیبيش نای وقتی که کودک شش هفت ساله 

  که ديگران از دستش روز نداشتند، هميشه اين بيت را "سليمان" به نام ی و مردم آزار شوخ چشمميکردم، پسر 
 :ميخواند
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   غزلی   کل دنبوره زنه، کور بخوانه  به جوی    کل و کوری که نيرزه
  
  

  تمت بالخير والعافيه
 !!!اهللا مو مل شه. يار زنده و صحبت باقی


