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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 ــــــــــــــــنــزـــــــــطـ

         
 انجنیر خلیل هللا معروفیدپلوم     

  3112 سپتمبر 32ــ  برلین          
 

  

 

ِلهېوِب ِِلهېـخِ ِقِ ــــــتواف

ِ"گیپلنوگِ شتر"ِدموکراسیِ 

 کابلی زـــنـطـــــ
با را  فارسو ( افغانستان)راسان خ   هرویانمَ حضرت بیدل حدوداً چار صد سال پیش از امروز 

 :نتیجه میگیردچنین مقایسه کرده و خوبرویان هندی 

 ره آئینه اندــــــــچهزیبائی  به      اگر شاهدان خراسان و فارس

 بوزینه اند  حنابند    ن  ـــــــریس        سبزان هند حسن    رنگینی  به  

خوانده بودم و امیدوارم یکی از دوستان  " کلیات بیدل" سال پیش در سیبیست و پنج قطعه را این 

 .ی نقل کرده باشمارکه آن را با سالمت و وفاد

ند، آئینه زیبایقطعه و و به مانند بیدل گرچه ماهرویان افغانستان و ایران واقعاً در نزد حضرت 

 حکم گروه،دو آن آید، روی  به میانسبزۀ هندی سبزگونه یا ویان مگر وقتی پای مقایسه با خوبر

 .خود میگیردبرا ــ  "سرخکشادی کون "دری عامیانۀ کابلی  نه ــ و به حسابیرین حنابند بوزس  

مگر به پاس حرمت و  عنوان کنم،" حنابندتوافق دو بوزینۀ " را نوشتۀ طنزیاین  میخواستم

چون . ، از آن منصرف گشتمدرآمده اند "بوزینه و شادی"ر کسوت ران بی زبانی که دحیثیت جانو

 .مقایسه نمایم "شادی و بوزینه"را با  "تگ و تگمار"و  "خیله خند خیله و بیلۀ"که  دانستمحیف 
 ن عنوان را برگزیدم؛ اماعامیانۀ کابلی بردم و همیانعطاف پر اصطالحاتن ادست به دام
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 باش  تا  صبــــح دولتش بدمد

 کاین هنوز اول دم سحر است

َب َخَ " ترکیب گویای   ل کند؛ چونباش تا صبح دولت اصطالحات عامیانۀ کابلی گ   َو فقط  "ېلهېله

 .دارددر دولت زبان دری کابلی حکم اولین لحظات سحر را 

چه و ند زبان دری را س  ستیز داشتند و میخواست سر   "عربی"بیگانه و خصوصاً کسانی که با لغات 

، "هافر  ز"مختصر و خوش ادای  لغت  در عوضاز کلمات عربی بسازند،  هو منز   ترهس   پاک و

 .ر ا وضع کرده بودند "ر پلنگت  گاو ش  " یا "ر گاو پلنگت  ش  " کلمۀ هشت رخ ن ه گرد  

حبیبیه درس میخواندیم، بچه ها از جلیل القدر رد بودیم و در صنوف ابتدائی مکتب وقتی که خ  

ساخته بودند، چون فکر  را" ک شتمشپششپشک شششپا"ترکیب  ،طنزبر صبغت روی تمسخر و یا 

چسپیده بهم نوشته و  "شتمشپششپشک شششپاک  "همین طور  "ششپا شپشکش   کشتم شپش  "میکردیم که 

 "شتمشپششپشک شششپاک  " چیزی کمتر از "پلنگگاوشتر" ُدمَ َو اتفاقاً ترکیب بی شاخ و. میشود

 .نداشت

ید دموکراسی" حاال وقتی مقولۀ پس  "شتمشپششپشک شششپاک  "نه از ترکیب را میبینم،  "ن امریکاا   م 

 !!!"پلنگوگ  رشت" معجون مرکب  میماند و نه از 

و  پشت سرای شازده گادیوان و مندوی، در مقابل سرای احمدشاه  در  ،بلدیۀ قدیم کابل پشت   در پس  

، که مراد از آن "صحنۀ بلدیه"، صحنه ای ساخته بودند، به نام "رادیو کابل"در کنار تعمیر 

دیدن کرده بودند و از کارستانهائی  "صحنه"کسانی که از آن . بود و یا تئاتر بلدیه "لیصحنۀ تمث"

هنوز قصه را  ،که روی صحنه آورده و تمثیل میشد، قصه میکردند و با مزه هایش قصه میکردند

 .میکردند (ضعف)شروع نکرده از خنده زوف

ه و خامکوب و خوازه استاده خادیره و ب  اینک که دموکراسی امریکائی را در افغانستان به زور 

 .کفک شوه ردهگ  آدم از خنده کم میماند که میکنند، 

و صحنه هائی را از آن درآوردند، که با هیچ نسخه و شیما و  یل کردندثه که چه انتخاباتی را تمو

و یا خود  "شتمشپششپشک شششپاک  "همان مقیاس  با مگرالگو و معیار و مقیاسی سر نمیخورد، 

 . "شترگوپلنگ" یا "گوشترپلنگ"معیار 

توافقی به  "ېلهېلهَوَبَ خَ " بین جای آوردند، که باالخرهه ان دادند و شکرانگی خدا را بگفتند و نش

حکومت "وار بین خود تقسیم کرده و ستهای دولتی را برادرانه و بیدرمیان آمد که نظر به آن پ  

را دیده  ۀ بگیلی صحنه های ساختگی دو پالوان پنبمگر اگر کس. را پایه گذاشتند "وحدت ملی

گرش از فرط خجالت، یخ میزند و دکه یکی چون شادی از خنده پ   است،باشد، حتماً متوجه گشته 

 !!!ف استن  در س  ف انن  س  
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وَاز میانه کاری میکردند، که یکی را  ءرفقا بودیم و باهم بازی میکردیم،وقتی خرد  فَنَ وَسَ د 

ََ"فَشدننَ سَ "و  "تنو ساخد  "و  "و شدند  "ترکیبات . بسازند را وضع کرده  "فَساختننَ سَ "و

 .هم کم از آن نبود "فَشدننَ سَ "را میداد و  "پیش خود خجالت کشیدن"معنای  "وَشدندَ ". بودند

جان سوتۀ  ضربکه به دهللا را ۀ ساختگی غنی و عبوقتی صحنه های بغلکشی و مصافحه و معانق

یکی از خوشحالی شادیمرگک تماشا میکنم، میبینم که اوباما به میدان آمده است، بارک کری و 

َدرَسَ نَ سَ خجالت، است و دگری از فرط   !!!ودَ َوَ فَوَدَ نَ ف 

 "ئیشتمشپششپشک شششپاک  "و  "گوشترپلنگی"ــ  "شترگاوپلنگی"دموکراسی  ارمغاناینست 

 !!!!ناتوئی

، دنمیکندراز شش بلست  خود را انتقاد زباندر مسائل دیگر مطبوعات غرب که اهل و عجب که 

 !!!!!بی یال و بی دم، مهر سکوت بر لب نهاده اندبی سر و بی پای و در مورد این توافق 

 !!!!غرب جهان   دولتی   ثم   مطبوعات آزاد  از لی اینست تجربۀ عم

 

 

 


