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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Satire ــــــــــــــنــزــــــــــــــــطـ

    
 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  5112اپریل  1۱برلین ــ      
 

  
 

 ع و غ جیب و غریب  ترکیب ع

 ز کابلیــــنـــــطـــــ

طرح عامیانۀ کابلی  زباند و نچه داهیانه ترکیب میکن کابلی عوام  ببینید خوانندگان گرامی، که 

اصیلکابلیان . میریزد رتیهامبا چه  رالغات و اصطالحات 
1

همیشه را شان و خاطرۀ  ، که یاد

از روزها به یافته بودند، که روزی در خود " نیلد  " نبوغ از برکتو  درایت به قوت   ،میدارم نکو

 یربر سر شان قرن بیست و یکو سیاستتراسیاست بازار دو نفر از کسبه کاران  ،رت خدادق

را آزموده  کابلیان مگر این مثل. "تیاق"گرش یگوید و د "تی"نند، که یکی تکیه میزکابل قدرت 

 :نیز درست فرموده اند، که

 "مه چی میگم، دمبوریم چی میگه؟؟؟"

 (من چه میگویم، دمبوره ام چه میگوید؟؟؟)

 .دیده میشودبه چشم سر سیاست وطن  ارکارۀدر  ن چشم احول است، کهاق عملی هماو این مصد

حولص ا  کابلیان در مورد شخ
5

میبیند و   عش قیچ یا قجر، میگفتند، که یک چشمکانج و  ؛ یعنی

 باشند، هر عیار نشدهوقتی دو چشم انسان در عین خط  از نگاه فزیک ا پتیک و .غچشم دگرش 

   !!!"غین" گریبیند و د "عین" کییهمانست که و ؛ میزندکار  نهکدام مستقال

                                                 
1
 بهپیش از لیل و نهار چهل ساله، که  لیان؛ یعنی کاباستصلی کابل باشندگان امیگویم، مرادم  کابلیان اصیلاز وقتی  ــ   

طنز کابلی هم راجع میشود به همان باشندگان  و یا زبان عامیانۀ کابلی و زبان عوام .مواجه نشده بودنداستحالۀ فرهنگی 

   .متصور بوده نمیتوانستداشتند، فاجعۀ فرخنده که  یالی فرهنگیاهمه ارزشهای وآن کابلیان اصیل با  از .اصیل کابل
5
 برایشۀ عربی ست، که در زبان دری شبهمصفت  "و اشرف اعظم و اکرم و اقدم اصغر و اکبر و"بر وزن  "احول" ــ  

 .را به کار میبریم "نجکا"و  "قجر"یا  "قیچ"
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در زمانی که ظاهرشاه زنده بود، ایرانیان گپگوی و کتره پران برایش جوکی درست کرده و از 

 :میگفتندو از روی تمسخر رگی انش به مسقزب

 «!!!خم نمیکنیم، مگر این که آن زور بسیار زور باشد رما در پیش زور س»

عیناً  "عین و غین"در مورد  نداشت، ولو در مورد ظاهرشاه مصداقرا ایرانی  همین جوک

 ، زورزورآن که  تسلیم نمیشوند، مگر این "زور"؛ ایشان هم در برابر هیچ .مشاهده میکنیم

 :یعنی چی !!!باشد گشنه پرزورزورآور و  یامریکا

وپرهک   ارباب  قمچین دوزبانۀ ضرب و  "کری" لیکاک   یکاکااگر زور یعنی؛ 
 
نباشد،  "اوباما" 

را  کارو  خواهند دید تکری و سبدکبه مانند چشم احول را  یزهمه چ خلقتعجوبۀ یقیناً این دو ا  

   !!!خواهند کشانیدبه تی و تیاق 

 !!!!زور چیز اس زورام مه میگم! یارا

  

 

                                                 
 
. کم شده باشد "مورچه پی"صورت ه که ب ،به کار میرودی ئمو اصطالح کابلی ست و برای( جهولبه واو م")کوپره" ــ  

هردو اصطالحات  "کوپره"و  "مورچه پی" .ه، به درازی پای مورچست، یعنی موئیا "مورچه پای"مخفف  "ورچه پیم"

 .کابل است اندالک


