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 Satire  طنــــز

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ اکتوبر ١٦برلين، 
  
  
  

  
  !!!نقــّال ناکام مطلق است

  

  "سه دال"ذکر خيری از پورتال 
  

  طنــــــــــز
  

و بدون شک که پرورش . يافتگان امروز ما بيشتر از همه پروردۀ دامان پر فيض وطنند ندان و تعليمبه يقين که دانشم
ليسۀ جليل ــ و بقول غلط .  ميباشد، که با آن آشنائی داريمیعلمی و آموزشی ايشان مديون همان سيستم و نظام تعليماتي

آخر از صنف دوم !!!! ود؛ که هرگز از يادها مرواد، هرگز از يادم نمير"پل باغ عمومی"واقع " حبيبيه"ــ " جليلۀ"
محبوب حضرت کابل بود، در همانجا ) ١(ابتدائی را تا ختم صنف دوازدهم که ختم آموزش و تعليم درين دانشکدۀ 

معلمان ارجمند اين ليسه، که ياد همه و ذکر همۀ شان . سپری کرده و از کيف و کان و باد و بارانش فيض ها برده ام
اين معلمان  جليل القدر و آموزگاران فيــّاض، دست ما را گرفتند و شيوۀ .  باد، هيچگاه  از خاطرم بدر نميروندبه خير

و اگر امروز رشحاتی ازين  قلم روی کاغذ و صفحۀ کمپيوتر ميريزد، از برکت وجود ذيجود . آموختند" راه رفتن"
  !!!!ه بريزاد باد و بادۀ کوثر در جام شان پيوستن گرامیهمان بزرگان و حقداران و پدران معنوی ماست؛ ياد همۀ شا

  
چنانکه همه ميدانيم، سطح و سويۀ تعليمی همه شاگردان يکسان نبوده است؛ تعدادی ساعی و کوشا و مستعد بودند، 

 روز و. تعدادی هم شاگردان به اصطالح تنبل بودند، مانند صاحب اين قلم. مانند بسا کسانی که می ديديم و می بينيم
و تعدادی هم . را کمائی ميکردندتعدادی شاد بودند و با سر بلند، درجات عالی . کافات بودامتحان روز پاداش و ُم

صحنه های امتحانات هم گمان نکنم، که از خاطره . ، چون نتيجۀ دروس شان آن نبود که در آرزويش بودند)٢(ناشاد 
چشم به " کمتر اليق"نوشتن پارچۀ امتحانات بودند، و شاگردان شاگردان اليق در صدد هرچه بهتر . ها زدوده شوند

  و آموزگاران گرانقدر،معلم صاحبان. اين همسايه و آن همسايه می دوختند، مگر چيزی و چيزکی دستگير شان گردد
 ختندمشقی و جلی در پيش روی صنف می آويآگاه بودند، لوحه ای را با خط " فن ُمباح"و " َصنعت دالله"که از اين 

  :آن لوحۀ هشدار دهنده اين بود) ٣(و ميدانيد، که چه چيزی از آن ُمستفاد ميگرديد؟؟؟ ُمفاد) آويزان ميکردند( 
  

  "!!!!!!ال ناکام مطلقـــّنق"
  

و به " صفر کالن و مشقی"گير ميکردند، پارچه اش را گرفته و بر آن يک " نقل کردن"يعنی اگر کسی را در اثنای 
  .ندرنگ سرخ رسم ميکرد

را مرور " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" اکتوبر پورتال ١٦، وقتی صفحۀ مؤرخ ٦امروز صبح مردان و بساعت 
وقتی دو ساعت بعد، يعنی به .  توجهم را بخود جلب کرد"جنگ قصابان ــ نبرد نابرابر"کردم، در زمرۀ مطالب ديگر 

محتوايش را از .  يافتم"جنگ غصابان نبرد نابرابر"مقاله را را باز کردم، عنوان " سه دال" صبح، پورتال ٨ساعت 
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" سه دال" از زير لب ميخراميد، همان ورشن را در آرشيف خاص پورتال  مليحینظر گذشتانده و در حالی که تبسم
  .ثبت کردم

دم که عنوان افتاد و با تعجب متوجه ش" سه دال"رتال  پيشين است، باز گذرم به پو١٤اينک و همين حاال که ساعت 
به .  ساخته اند"قصاب"را " غصاب"اصالح کرده و ــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ال اقل از روی پورتال ــ را 

از خود نه " سه دال"در دل گفتم، که پورتالچيان .  اش"نقال ناکام مطلق"ياد ليسۀ حبيبيه افتادم و همان لوحۀ مشهور 
، مبين است" قصاب" که هيئت و وجهۀ تلفظی هراتيان عزيز از کلمۀ "غصاب"ند، که کله دارند و نه مغز تا درياب

  .هيچ معنائی نيست و اگر هم باشد، در اين مورد خاص مناسبت ندارد
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" قد ميداده، از روی  پورتال "دلده و دال"ز کلمات را نيز تا جائی که عقل تعدادی ا

فقط . د و من نميخواهم آن لغات و کلماتی را که در ورشن دوم اصالح گرديده اند، بيرون نويس نمايماصالح کردن
  :افسوس ميخورم، که

  

  "ناکامی مطلق"وقتی نقل کرده اند، چرا درست نقل نکرده اند، که از 
   

  ميکردند؟؟؟) ٤(به يکباره َجست 
  

، فقط آنچه را اصالح کرده اند، که توان درکش را داشته "دال مآب"و " دلده خور"من مگر ميدانم که پورتال چيان 
  !!!!!!!اند و اال خير

ناگفته نماند، که ايشان آن بيت آخر مقاله را کامًال حذف کرده اند و نيز فراموش کرده اند بنويسند، که آنچه را نويسندۀ 
  !!!!ن در آينده عرضه خواهند گرديدآن کتاب است، که مطالب بعدی آ" پيشگفتار "،ارجمند مطلب اراده فرموده است

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
است و با مفهوم مروج فارسی ايران " مکان علم"و " مکتب"و " تعليمکده"و " جای دانش"مراد از " دانشکده" ــ ١

  . ما مردم را ميگيرند، قطعًا و هرگز ارتباط ندارد"فاکولتۀ" و "یځپوهن"که از آن مدلول 
است، از کلمات زيبای دری عاميانۀ " غمگين و ناکام و نامراد"ی او در معن" شاد"که صورت مقابل " ناشاد" ــ ٢

که وقتی کسی را دعای بد ميکردند،   چنانگشته است؛ست، که بيشتر بر زبان زنان ارجمند کابلزمين جاری ميکابلي
  :ميگفتند 

  »!!!الهی ناشاد شوی« 
آنچه افاده گرديده "و " افاده شده"است، يعنی ") افعال"باب "(افاده"اسم مفعول از مصدر ) به ضم ميم"( مفاد" ــ ٣

و را د اين  ــ حتی چيزفهمان ــاست و مع االسف بسا کسان" سود"و " فايده"در معنای ) با فتح ميم"(مفاد". "است
  !!!!!دمغالطه می فرماين

است، در زبان گفتاری ما بسيار استعمال " خيز زدن"يعنی " َجستن"که حاصل مصدر ) به فتح جيم" (جست" ــ ٤
اصطالح ه و ب" خطر از سرش به خير گذشت" که يعنی" فالنی از خطر جست کرد"چنانکه اگر بگوئيم که . ميگردد

  ".خطر از سرش َبچ شد: "شيرين ديگر 
       " نان پخته شده از جدارۀ تنور جدا گشته و در تنور افتاد: "يعنی که ." نان جست کرد: "و يا نانوايان گويند

 


