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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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 Satire  طنــــز

   
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠٠٩ جوالی ١٠برلين، 
 

  

  

  دــرف نميخواهــرف ميطــبيط
  

  طنــــــــز
  

آن زمان، نشر ميگرديد، " برلين غرب"، که در " صف آرا" ل پيش، در يک نشريۀ افغانان به نام سی سابيشتر از
  :ر ذيل را خوانده بودمـشع

  
  ـرفدار ضد مردم شوـــ       يا طـــ"مردم" ما ـرفدار راِهيا طـ                                   

  طرف باش يا برو گم شو بيطرف ميطرف نميخواهد       يک
  

 فرق از بيخ و بنچـُک) ١("بوش چوچهدبليو جارج "زبان اين قطعه با زبان ، که ن بدو سخن بايد روشن بسازممياز ه
  :گفت مي که دارد،

   
  ».کسی که با ما نيست، برضد ما و دشمن ماست« 

  
 بلی؛ شاعر که !!!!و توده های مليونی و ستمکش است" مردم"را دقيقًا قيد کرده است، که مرادش " ما"زيرا شاعر  

 را ميگيرند، با کسانی که در خط "مردم" بين کسانی که طرف کش و رنجبر است،ای زحمت گرويدۀ مردم و خلقه
  . قرار دارند، خط فاصل ميکشد"مردم"مقابل 

  
حضرت "شهر مبارک و به گفتۀ ابوالفضل بيهقی، در افغانستان سرِ  گــُر بود، در " دموکراسی تاجدار"در زمانی که 

يکی از .  و هر نشريه مرام خود را پيش ميکشيدميگرديددولتی ، بسيار چاپ ، جرائد و نشريات آزاد و غير "کابل
  :اعالن کرده بود، ميگفت که " بيطرف"نشريه ها که خود را 

  
  ».هم بسته نيستيم"  بيطرفاندستۀ"هستيم، که  حتی به " بيطرف "ما بيطرف هستيم ، و آنقدر «

   
و کسل حس ميکردم و در صدد بودم، که کاری " گرفته"ود را بودم، خ) خاسته(امروز مثلی که از پهلوی چپ خيسته
  :قد بلندک کرد، که " حالل مشکالت"که يکبار . شود، که ازين گرفتگی و کسالت بکاهد

  » !!!ت، گل شوه ما را بخوان تا غم اينجه باشـُـم و ماروفی صايب غمگين باشه؛ فورًا بيا و صفحات فکاهیمه« 

بعض اوقات  از سر مقاالت شروع ميکند، و من که خواننده قاعدتًا". ديگ دلده" سايت همان بود، که رفتم به سراغ
" سر تاس"ی که  مشهور"نوت"ديدم که همان .  شروع به خواندن کردمصفحات" آخر"، از ميکنم" سرچپه"کارهای 

يا للعجب :  گفتم .را از پاکی خالص ميکند، در بعض نوشته ها وجود دارد و در بعض نوشته ها از آن خبری نيست
همان يادداشت " احمد"مثًال در مقالۀ !!!!!!! نميداند، که دست چپش چه ميکند" ديگ دلده"که دست راست سايت 

  .را بدون آن چاپ مينمايند" محمود" خود را نصب ميکنند، و مقالۀ )٢(مشهور
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بنشيند، " قضاوت"در مسند " قصودم"شاهد گردد  و " کلبی"بين خود دعوا نمايند، و " محمود"و " احمد"حاال اگر 
   که برنده که خواهد بود و بازنده که؟؟؟،شما خود تصور کنيد

عذر هر کدام را به " ديگ دلده"من از همين حاال برايتان ميگويم، که هر چهار نفر برنده خواهند شد، چون متصديان 
  . نحوی خواهند خواست و دل هر چهار نفر را بشکلی بدست خواهند آورد

  : خواهند گفت" احمد"ًال به مث

اظهار "را زير عنوان " افغان جرمن آنالين"؛ برو به ستون نظر خواهی و نوشتۀ خود پورتال قربان جدت شوم« 
از نظر مبارکت بگذران، که در زيرش به خط جلی نوشته شده " نظر در مورد کانديدان رياست جمهوری افغانستان

ائی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، خواهشمنديم مطلب خود را بعد از مسئوليت امالئی و انش: نوت«  :است 
  ».غور کامل بما ارسال بداريد

  »!!!!!!!! رحم نکنيم، ديگران را صبر استر نوشته های خويشتن خويشبقتی که ما و

  !!!!!!ودکه قضيه را اين طور ميبيند، پشت سر خود را خاريده و از راهی که آمده بود، پس مير" احمد"
  

  :را اين طور خواهند خواست" محمود"و عذر 
 يک حيثه و برايت بنکده ه ات هيچ چيز نوشته ما در زير مقال. خوب اسمحمود جان قند، يک کمی انصاف هم « 
 ديگه از ما چی "!!!ميخواهد دل تنگت بگوچه هر : "آزادی عام و تام داده ايم، که" فعال مايشاء "و " کاکه جوان"

  ميخواهی؟؟؟

، شپو را از سر گرفته، کمر خود را نقش ميبندد "محمود"، لبخند مليحی بر کنج دهان " جملۀ اعزازی"با شنيدن اين 
  .دو قات کرده، يک سالم کاکۀ قرن نزدهم اروپائی داده و با معذرت خواهی، رخصت ميگردد

  :برايش ميگويند . تا شاهدی بدهدکرده، " چمپاته"ميرسد، که خود را " کلبی"و نوبت 

  تير نميشی؟؟؟ " شاهدی"هردو از دعوا گذشتند، دگه تو چرا از " احمد و محمود: "ببين که ! جان برادر، کلبی جان« 
:  يکرنگ شله گرفته که "کلبی جان"، که فالن و بهمان از دعوا گذشتند، و ه خات کدن نوشتبرو اگه نی ده تواريخ 

  »"شاهدی بتـُمحتمًا نی مه بايد 
سر نهاده و ، که عبا  در بر و کاله دوشاخ بميرسد" مقصود"هم بدين صورت خواسته ميشود و نوبت به " کلبی"عذر 

  : منتظر است، که حتمًا حکمی صادر فرمايد، که گفته اند 

  »!!!!قاضی عادل آنست، که سر فلک هم ری نزنه و حتی از خدا هم نترسه« 

  : برايش ميگويند که 

 سايت و همو" ماروفی صايب"ما از دست . رويت روی خدا ره ببينه، ايقدر کتی ما سختگيری نکو! قاضی صايب « 
اينه سر خوده پيشت لچ . ميخوريم، که حالی تو هم ميائی و سر ما اتکه و پتکه ميکنیکم شالق " اوغانستان آزاد"

  ».نيمميکنيم، که امدفه لياز ما ره  کو، دگه امشااهللا ای کاره نميک

  :  صدا زده ميگويد، چپراسی را ميسوزدشان را می بيند، دلش به حالها" گردن پتی"که قاضی 

  »!!!ميدی که استکفاپيش رويم گم کو، اگه نی باز را از " ديگ دلده" های رببر ای لـُکــُنَد« 

خوش و خندان  نفر خاموش ميشود، و هر چار" احمد و محمود و کلبی و مقصود "بدين ترتيب قصۀ دعوا و دنگلۀ
  .رسيده اندخود به مقصود ميگردند، که 

  »ک باشد و همان َدَرکهمان خَر« :  سابق ميماند، مثل اينکه آنچه اما  باقی ميماند، مانندۀ 

  : پيدا نميشود، که واقعًا احساس مسؤوليت کرده و بگويد" ديگ دلده"يک نفر از مسؤالن سايت 

" بی وقوفی" هر کس از مسؤوالن سايت که !!!!!!بودن، موقوفــ " ل خيالر و بهر س" و دگه بس اسانارشی « 
  :تجويز گرفته است، که" تلويزيون طلوع"، در د ايرانهمو قسمی که آن نوکر زرخريعينًا  کرد، ده دالر جرم ميشه؛

  »!!!!!!!را استعمال کد، ده دالر جرم ميشه" پوهنتون"کلمۀ " دانشگاه"هر کس در عوض «
  

" ديگ دلدۀ"بس است، بايد خود را در برابر خود و سايت " ميطرفیبيطرفی و "اينقدر 
   »!!!!خود مسؤول بدانيم و کاری نکنيم، که ازين بيشتر ريشخند شويم
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   :اتتوضيح
  که،  George Bush Senior است در مقابل George Bush Juniorهمانا "  چوچه  بوش جارج" از  مراد ــ ١

کابليان عزيز چنانکه .  من اين دو ترکيب را با الهام از زبان عوام کابلی ترجمه کرده ام.شود" ش کالنجارج بو"
" استاد رحيم بخش"بود که بعد ها تا استادی رسيد و  " رحيم بخش"ميگفتند و مراد شان از " رحيم چوچه"زمانی 

که سنًا و از " استاد رحيم گل "ا ازميگفتند، ت" رحيم چوچه"ان ازينرو  کابلي!گرديد، که خداش جنات نعيم نصيب کناد
  .جسد، خرد تر بود، فرق گرددُجـثه و  نگاِه

ش بوجارج " و "جارج بوش پدر"شبيِه همند، " کـُت و ُمت"ايرانيان اين پدر و پسر را که از نگاه خواص کاوبائی 
که فرزند خود را نيز  ، بود" جارج "،آنقدر مسحور و فريفتۀ نام خود" جارج بوش کالن . کرده اندترجمه" پسر

  .ناميد" جارج"

   : مينويسند ــ و نه در زير همه مقاالت و اشعار ــ  مطالب واردهاکثر  ــ مراد از جملۀ ذيل است، که در زير ٢

مسئوليت امالئی و انشائی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، خواهشمنديم مطلب خود : نوت« 
  ».اريدرا بعد از غور کامل بما ارسال بد

 ظاهر شاه، ِ "همايونی"دوران " بيطرفان"مانند ه نًا بيعزير نوشتۀ خود هم گنجانيده اند، و خوشتر اينکه اين جمله را در 
  :که ميگفتند ، "بابای امريکائی ملت"،  صاحبهاشميانو به گفتۀ پوهاند 

 
  هستيم، " بيطرف"قدر  ما بيطرف هستيم ، و آن« 

  ».  بيطرف هستيمهم" نسبت به خود "که  حتی 
  


