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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  

  ٢٠١٠م ماه می برلين، هشت
  
  
  

  
     های"کوکو دادا" و  ها"شاه کوکو"

  یمطبوعات
  

  زــــــــنط
  

 داشت دارم، که محض شکل مکتوب و بصریسخن ميگويم، هم مفهوم کالسيکش را در نظر " مطبوعات" از وقتی
درين نوشته مترتب است " مطبوعات"پس . و هم شکل مدرن آن را، که عالوتًا از صوت و تصوير نيز کار ميگيرد

 مجالت گرفته، تا راديو و بر تمام وسائل ارتباط جمعیِ  سمعی و بصری و صوتی؛ از جرائد و روزنامه ها و
  .تلويزيون و انترنت

" نوبرامد"حتمًا مبهوتانه خواهد پرسيد، که اين چه نامهای " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندۀ ارجمند پورتال 
  :ست، که عنوان کردی؟؟؟ اجازه بدهيد که اين دو ترکيب را شرح دهم"من دراوردی"و باصطالح ايرانی " قالبی"، 

ــ درين اواخر ــ و معلومدار در قديم نيز ــ کسانی بوده اند و هستند، که يکرنگ ميگويند و مينويسند، ولی گفتارشان 
فهمی شهرۀ آفاقند،  مردم کابل که در طنزپردازی و طنز. است" مسکه تراشِ راو ُب"به اصطالح زيبای عوام کابلی 

" مسکه"و " آب"ميکنند، که زورش فقط به ی "کارد کـُند " را از روی تمسخر نثار"او بر مسکه تراش"اصطالح 
" شّرقوت ُب"وم است، که د و معل را دار"مسکه"  و تراشيدنِ "آب"دنِ  فقط قدرت برييعنی که چنين کاردی. ميرسد

  !!!!!!!!!!! در چه حد استچنين کارد،
ر اينان ميگويند و بسيار ُپ. معاتی ميخوان مطبویها"شاه کوکو"دارند، " ر و مسکه تراشاو ُب" آنانی را که گفتار من

 "مگس بنگسِ " در حد ها"شاه کوکو"حد اکثر گفته های . ميگويند، اما از سخنانشان ذره ای بهره نميتوان گرفت
  :است، که فقط دل را ملول ميکند، که کابليان ارجمند هميشه گفته اند

  
  "له ملول ميکنهمنگس کار دگه نميکنه، فقط د"

  
  ) ديگر نميکند، فقط دل را ملول ميکندمگس کار(

  
و با تضرع افغانی، ميکنند، صميمانه  را حمل "شاه کوکو"در همينجا از زنان محترم و ارجمند هموطنم که لقب 

  . درين ارتباط بکار برده ام که اسم فخيم ايشان راميخواهممعذرت 
  

 " سرمنگسکاوسانۀ"، اما هرچه ميگويند، از سنخ يندُپر ميگوــ در طرف ديگر کسانی اند که بسيار ميگويند و بسيار 
اينان خوش دارند، بگويند و خود هم .  نمی ارزد"باد کردن"  و"گفتن"به ، که  است" و بيدانهکاههای کهنه"و 

اينان آنقدر . را استعمال ميکنند) ١"(مکثار"در اصطالح عربی به چنين اشخاص کلمۀ !!!!! نميدانند، که چه ميگويند
 حتی معکوس چيزی را که ، در حدی کههر سوی ميدوده عنان سخن از پيششان گم شده، بند، کئی ميکنرگوُپ
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 را "نص معنون" ميکنند و بعد در خالل پرگوئيها، "عنوان"مثًال چيزی را . ميخواهند و ميخواستند،  ميگويند
 مابزرگوار نان به مانند مادرکالنهای اي. آن پای مينهند و ضد و نقيضش را به کرسی مينشانندفرق فراموش کرده، بر 

خواهد بگويند؛ بعضًا سر سرِ خود هم ميگويند، بدون اينکه کسی به گپشان  تنگشان بِکخوش دارند، که هرچه دل
  .دهدفرا گوش 

مصاحبات چنين اشخاص را اخيرًا در بعض سايتهای .  مطبوعاتی ميناممهای"کوکودادا"من چنين اشخاص را 
بخاطر  هستند، "اکوکوداد" و شريف وطنم که حامل لقب درينجا بازهم از تمام زنان عفيف .تی نيز ميگذارندنانتر

  .در کمال خضوع پوزش ميخواهم ،"اسائۀ دب"چنين  يک 
 ها"شاه کوکو"در حالی که ی مطبوعاتی در ارتباط عام و خاص قرار دارند، يعنی "کوکو داداها"و " شاه کوکوها"

رند و فقط  چشم و  تعلق دا"تلويزيون"و " راديو" بيشتر به ها"کوکودادا"سبتًا عام را در بر ميگيرند، طيف وسيع و ن
  !!!!!!!!!، و نوازش ميدهندرا مينوازند" مسکين"ده و بينندۀ گوش  شنون

مک طلبيدن زور کس هم به ايشان نميرسد و انتقاد هم جائی را نميگيرد؛ فقط يک چاره باقی ميماند و آن استمداد و ک
  :استقدير و قادرِ  علی االطالق از درگاه رب 

  

  !!!!!! م بسازدسََ ی مطبوباعتی را براه،ها"کوکودادا" و ها"شاه کوکو"از درگاه ايزدی ميخواهم که 
  

  ،در غير آن
   

  !!!!!داندشان بگر"ربِتـُ و ککلی"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
بکار " الغهصيغۀ مب"عربی را دارد، عمًال در مفهوم " اسم آلۀ"که ظاهرًا صبغت ) به کسر حرف اول" ( مکثار" ــ ١

  .است" پرگوی" که در زبان دری برايش سراغ داريم، کلمۀ  رانزديکترين ُمعادلی. ميرود
ل خرد  وقتی طف.ست"سخنان تکراری و بی محتوا"اصطالح کابلی و کنايه از ...) افسانۀ "(اوسانۀ سرمنگسک" ــ ٢
  :زارما بدهند، ميگفتندم و بزرگان ميخواستند، آيبود

  "يمئ اوسانه بگوان که برايتئينبيا"
  "خی بگو: "ميميگفت
  " بگويم؟،خی بگو ره ياد ندارم، اوسانۀ سرمنگسکه ياد دارم خی بگو : "فتند ميگ
  "هان بگو: "ميميگفت

  " بگويم؟،ان بگو ره ياد ندارم، اوسانۀ سرمنگسکه ياد دارمهان بگو ه: "ميگفتند
  "ئينبلی بگو: "ميبا ادب بسيار ميگفت

  :ندميگفت
  "سکه ياد دارم، بگويم؟ه ياد ندارم، اوسانۀ سرمنگئين بلی بگوئين بلی بگو"

....  
پس سر خود را خاريده،   و  شديم  بيزار می"نيدافسانه شن"، که از ندزارما ميدادان آنقدر آبدين ترتيب آن بزرگوار

  . کار خود ميرفتيمپشت
ن  کودکای، منتها نه برادنرا ميگويو اوسانه افسانه ی مطبوعاتی ما نيز عين ها"کوکو دادا"ها و "شاه کوکو"حاال 

  !!!!!!!نهای عاقل و بالغ و اوالددار و صاحب نواسه و کواسهخردسال، بلکه برای انسا
 عاميانۀ کابلی و در معنای اصطالح) به ضم اول و سوم" کربت"و به کسر اول " کلی" ( "کلی و کربت" ــ ٣
 کسی بسيار بدزبانی رود، چنانکه وقتیکيب معموًال در مقام نفرين بکار اين تر. است" ابکم"و " الل"و " گنگ"

  :بکند، از روی قهر و غضب برايش گويند
  

  "!!!و کربت شوکلی يک دفه "
  )...!!!يک دفعه (

  يا 
  "!!!خوده کلی و کربت کو"

  )!!!کن" کلی و کربت"خود را (
  يا

  "!!!خدا کلی و کربت بسازيت"
  )!!!بسازدت( ... 


