
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire  طنـــــز

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جوالی ١٢برلين، 
  
 
  
  

  "قندولک ها"  سايِتگوش کر و دروازۀ مقفلِ 
  

  و قالو قلوبنا غـُلف
  ـونُعـِرجم ال َيـُهـَُصــمٌٌ ُبکٌم عـُمٌی  َف

  
  

  :شده است، گفتم " بی نمک"بسيار " ماروفی صايب"يکی از دوستان فرمود، که درين اواخر طنزهای 
  

  !!!!! نمک پاش بدهيدرويش يک کمی چه باک دارد، 
  

  :، تشريح نمايم "قندول ها"  سايت ع، ميخواهم چند لغت را برایپيش از پرداختن به اصل موضو
به کسی گفته شود، که گوشهايش ) فتح اول و سکون دوم ــ و اگر حرف دوم مشدد خوانده شود؛ فبهابه (  "کر"ــ ١
  :داريم" کر"درين ميان مگر انواع . ودننش

  .ــ  کسانی که گپ حق را نميشنوند
  .دنام" کرِ  نفع و نقص"ــ  کسانی که تنها گپهای مفيد بحال خود را بشنوند، که زبان عوام کابلی ايشان را 

  کابلی ، مانند کسی که به اصطالح زنان"کران حقيقی"د ن نشنوند؛ و همينانــ  کسانی که هرگز نشنوند و هيچ چيز را
  "!!!!گوشش گل ميخ خورده باشد"    
  کلمۀ عربی و در)  مفتوحبر وزن مسجل و مشوش و مجدد و مقرب و مؤنث، يعنی با حرف سومِ  مشدِد" ( مقفل"ــ ٢

  .مثًال دروازۀ مقفل، قلب مقفل و گوش مقفل. است" شدهقفل "معنای      
  " ناشنوايان"، " کران"يعنی ) با ميم مشدد " ( اصم"جمع ) به ضم اول( "   صم"ــ  ٣
  "الل ها"،  "  گنگ ها"يعنی  ) بر وزن اکمل و اجمل و اکرم" (ابکم"جمع ) به ضم اول"   (بکم" ــ  ٤
  "ياننابينا"، " انکور"يعنی ) با الف مقصوره( "اعمی"جمع ) به ضم اول" ( عمی" ــ  ٥

  :با اين تفصيالت ميرويم و معنای آيات مبارکه را که در وصف کافران نازل شده، ترجمه ميکنم 
  

  و گفتند که دلهای ما در غالف و در غفلت اند= و قالو قلوبنا غـُلف   
  

   ند و برگشت هم ندارند و کور ا کر و گنگ=   ُصــمٌٌ ُبکٌم عـُمٌی  فهم ال يرجعـون 
  دلهای کافران طوری در پردۀ غفلت پيچانيده شده است، که نه سخن حق را زده ميتوانند، نه سخن حق را:    يعنی که 

  .   شنيده ميتوانند و نه حقايق را ديده ميتوانند، و شفاء هم نمی يابند
  
  !!!!!!تطبيق داده شود" قندولک ها"ه در مورد سايت در ميانه، که اين آيات متبرک"  سياههفت کوِه"العياذ باهللا و   

  : ديگر بشگافيم موضوع را از زاويۀ و برويم 
  

  : به حافظه سپرده ام مانه های بسيار پيش بيت ذيل را که بگمانم از حضرت ابوالمعانی بيدل است، از ز
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  ت يا رب  موجۀ دريای رحمت راچه آغوش اس
   می آيدکه هر کس ره ندارد، هيچ سو، سوی تو

  
بخشد و بقول  خداوندی حديث ميگويد، که گناه همه عاصيان را می" دريای رحمت"البته شاعر از بيکران بودن 

  !!!ئی عاصيان را خطابخش، بسوت :شاعر بزرگوار ديگر 
خداوند، قلم عفو را بر هر گناه و خطای بندۀ عاصی ميکشد و از همين خاطر حضرت " خطابخشی"يعنی صفت 

  :حافظ هفتصد و چند سال پيش از امروز فرمود
  

  نع نرفتـپير ما گفت، خطا بر قلم ُص
   خطاپوشش بادپاِک آفـــرين بر نظرِ 

  
ند،  من مگر آنها را در حد دوستان باوفای خود، به شکل هم ميباش" جدی"گرچه اين سخنان بزرگان جدی و باالتر از 

  :مرعی ميدارم و ميگويم " طنز"
اش ميبرد؛ و ميدانيد، که "خطا پوش"و متصديان " طنز خانۀ جاودان"هر قدر که طنز بنويسم، بازهم  رخ بطرف 

نی است، که هر قدر از منظور از سايت نازنين و پرتمکي" طنز خانۀ جاودان"کدام است؟؟؟ " طنز خانۀ جاودان"
 قلم "اضافه روی های"آنست، که بر " خطاپوش"و مراد از !!!! خوبی هايش حکايت کنی، بسنده و کافی نيست

را شکسته و "ماروفی صايب "، قلم منکر نيستم، که اگر روزش برسد.پردۀ ساتر ميگسترانند" ماروفی صايب"
  !!!!خواهند کرد" فالف ال"و به گفتۀ زنان کابلی،  "وند وند"را ش خود

  
است، " قندولک"بدود، آخر رجوعش بسوی همان يک سايت " ماروفی صايب"واقعًا که درين اواخر هر طرف قلم 

" چشمۀ طنز"ز روی ما نگيرد، ورنه و من ميگويم، که خدا اين سايت را ا. نيست" شيرينکاری"که هيچ کارش بدون 
  !!!!، کور خواهد گشتما 

  
  :سايت قندول را ميبينم، همان بيت شيرين هزاره گی بيادم می آيد وقتی که کارهای اين 

  
  که کج ُمکنی، که راست ُمکنی، که گردونه دراز ُمکنی                 

  !!!!!ينه بدست ليلی جو                                                      قد و بست ليلی جو، َه
  

دل را از دلخانه می کــَند؛ اگر کج کند يا راست کند و يا گردن خود را دراز کند و ، اين سايت دلبر واقعًا که کارهای 
  !!!!!!يا که خود را در آئينه ببيند، همه اش شيرين و درخور تحسين است

  
مکاتبه و تعاطی نامه در " قندول ها"و آن سايت " نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"تال از بخت خوش که بين پور

امروز هم . ميدهيم" نوازنده" جوابات  آنهاهبرايما ميفرستد و ما هم ب" گزنده" است، چنانکه آن سايت نامه های جريان
  :شان بفرستم، جواب آمد که را خدمت" ماروفی صايب"ۀ اخير ت خواستم، چند نوش"غير رسمی"ر همين تعامل  بنابکه 

   
معذرت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مراسالت پورتال بطور مداوم از قبول) يعنی سايت قندولک ها(گيرنده « 

   ».ميخواهد
  

 :در دل گفتم که . ديگر توان شنيدن نوازش های ما را ندارنددانستم که قندول ها 
  

و باروی " ديوار چين"و " سد سکندر"، هزاران "سايتک قندولک"اين  اگر متصديان قندول« 
را سد ساخته نميتوانند، " ماروفی صايب"سيدن نامه های هم دور خود بکشند، راه ر" آهنين"

به اخبار داغ روز  را اين سايت، خود " خبر رسان"های " کفترک"ها و "گنجشکک"خصوصًا که 
  »  !!! خواهند رسانيد،"گپ شنو"گوشِ  ارجمنداِن 

  

  
  !!!!آينده، د خدای په امان" بی نمک"تا طنز های 


