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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ فبروری ٥برلين، 
  
   

  
  "جرمن جرمن" سايت "تهديدنامۀ"جواب 

  
  )قسمت دوم ( 

  
  ــدیِ  جــــطــــــــنز

  
  انگشت مکـــن رنجه بدر کوفتن کس
  تا کس نکند رنجه بدر کوفتنت مشت

  
اما وقتی قلم روی . واگذارم، چنانکه در بخش اول هم وعده داده بودم" طنز"اين بخش را ميخواستم، منحصرًا به 
" جدی"رائيد و گويا گ" جـــِد"به " هزل"کشيد و بسا نکات از " آفتابه و لگن"صفحۀ کمپيوتر دويد، ديدم که گپ به 

  .دور دادم" طنز جدی"به " طنز محض"ازينرو عنوان مقاله را از . گشت
افغانستان آزاد ــ "در پورتال " جرمن جرمن" سايت ٢٠٠٩ جنوری ٢٠ ، مطلب مؤرخ ٢٠٠٩ جنوری ٢١به تاريخ 

 اينست بخش دوم و طنزيۀ  جنوری ارائه گرديد  و٢٥قسمت اول جواب اين قلم به تارخ . نشر گرديد" آزد افغانستان
  ":طنزِ  ولِد جــِد"، يعنی "جــِد"است و ثم " طنز"آن، که اول 

تماس ميگيرد و هدفش نشان " جرمن جرمن"نوشتۀ سايت " شکل و قالب"چنانکه در قسمت اول گفتم، اين بخش به 
 قسمی که مطالب اين البته!!!! است" جرمن جرمن"اعيان و زبدگان سايت " عمق کالم"و " سويۀ نشراتی"دادن 

اين سايت " کارستان"نمانده و بر بسا نکات از " جرمن جرمن"بخش خواهد رسانيد، اين جواب منحصر به آن نامۀ 
  .شاذ و ممتاز خواهد پرداخت

نيز ميفرستم، تا ببينيم که اين " رمن جرمنج"طوری که در بخش اول نيز نوشتم، اين دو نوشته را به آدرس خود 
دفاع  گرفته و بقرار" جرمن جرمن "مورد تهاجمبيان کسی که زادی به آهای دموکراسی بوئی برده و سايت از ارزش

  ؟؟؟!!!، معتقد است و يا نیاز خود می پردازد
ر شکليات ب اين سايت بدليل و برهان رد گرديد و حاال وقت آن رسيده که با انگشت گذاری ، ادعاء هایدر بخش اول

   : و در عين زمان متوجِه کيف و کان نشرات اين سايت بگردانمدک بخندانم خوانندگان ارجمند را ان،
  

  :باز ميگويم که " تکرار حسن"در بخش اول اين گفتار گفتم و اينک بحيث 
 دوستان مکرم و معززی از بنده » ..."تحفۀ محبت"و رقص " بی مضمونی سايت جرمن جرمن«  بعد از نشر مقالۀ 

ضايع نساخته و بلکه اين وقت " جرمن جرمن" خود را در جهت آزار و اذيت سايت تقاضاء کردند، که ديگر وقت
و " امر"من که تقاصای دوستان باعـزت و باکرامت خود را حکم . گرانبها را برای نوشتن مقاالت مفيد مصرف نمايم

بی مضمونی « وان  زير عن٢٠٠٩ جنوری ١١تلقی ميکنم، بر آن شده بودم، که بعد از نشر طنز اول مؤرخ " فرمان"
و بگذارم که ايشا ن به را رها کنم " جرمن جرمن"ديگر دنبال سايت  ، "تحفۀ محبت"و رقص " سايت جرمن جرمن

  !!!!  ميرقصند، برقصندهر دهلی کسی
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خود بر اين تعهدم خط چليپا کشيدند و در واقع " جرمن جرمن"سايت "  دور فکر"و " باخرد"متأسفانه که متصديان 
  !!!!انداختند" ماروفی صايب"د زير لت قلم خود را خو

نيست، چون در خالل آن بسا " بحث پوليميک"از همين آغاز اين نوشته تصريح ميکنم، که اين بحث محض يک 
تشريح ميگردد، که بذات خود آموزنده مطرح و نيز ــ  قواعد دستور زبان و امالء و انشاء نکات جدی ــ به شمول

که به گفتۀ " جرمن جرمن"رای کسانی که بخواهند بياموزند، نه به منسوبان سايت ب" آموزنده"است؛ البته 
" هنوز اندر خم يک کوچه" کسانی نياز ندارند،  که به رهنمائیرا گشته اند و " هفت شهر عشق "خداوندگار بلخ ،

  "!!!! بند مانده اند
 

   :نمحکايت کاندک " جرمن جرمن"از کارستان سايت در اول ،  بگذاريد که 
  
  

  "جرمن جرمن"ت يمطالب صوتی و تصويری سا ــ ١
  

خطا ميخورد، روی  "دولت مستعمره"آنقدر درمانده شده است، که هر بادی را که از ارکان " جرمن جرمن"سايت 
مراجعه فرموده " جرمن جرمن" سايت "مطالب صوتی و تصويری" خوانندگان ارجمند به !!!!دصفحۀ خود می آور
" دنباله رو"است و " انقيادطلب" جرمن جرمن"واقعًا که سايت !!!!! روائی های اين سايت بيابندو تصويری از کار

" جرمن جرمن"اميال شوم اشغالگران؛ و اگر اينطور نيست، اين کارنامۀ " تبليغ کنندۀ"دولت مستعمراتی افغانستان و 
دولت مستعمرۀ " بلندگوی"ح ايرانی لود سپيکر و باصطال" جرمن جرمن"را چگونه توجيه نمائيم؟؟؟ مگر سايت 

را نشر ميکند و روز ديگر سخنان فالن " حضرت مجددی"کرزی و قوای اشغالگر نگرديده است، که يکروز سخنان 
جرمن "کس نميداند که !!!  و بهمان نوکر ديگر اشغالگران و باز روز ديگر سخنان وزير خارجۀ طالبان و غيرهم را

انجام ميدهد و يا اينکه در برابر حق الزحمه و اجرت؟؟؟ عاقالن خود قضاوت " تخدای پجا"اين کار را " جرمن
  !!!!فرمايند

  
  

  ٢٠٠٩ ــ اول فبروری ٢
  

مصور و مزين با گرافهای فعاليت سال  راپور ٢٠٠٩ جنوری ٩به تاريخ " جرمن جرمن"قراری که ميدانيم سايت 
ضمنًا از نويسندگان و . ی الحساب به نظر خواهی گذاشتبيرون داده و آنرا علرا با طمطراقی بی مانند   خود٢٠٠٨

حتمًا و  "نظرخواهی"التماس کرد، تا در اين و غيره،  از قبيل ايميل و تلفون ،همکاران قلمی خود از طرق مختلف
يقينًا آرزو می بردند و به اصطالح در دل خود " جرمن جرمن" متصديان و فعاالن .اشتراک نمايندبالضرور 

، که در مدت نظرخواهی، حتمًا جم غفيری از خوانندگان و تمام نويسندگان و همکاران قلمی آن " زدنددولک می "
  اما نتيجه چه شد؟؟؟. صحه می گزارند" جرمن جرمن"سايت اشتراک کرده و بالوسيله بر خط مشی و محتوای کار 

  : نتيجۀ اين جانفشانی ها در يک کالم اين شد که
  

  !!!!!مطلق" فی لی لی فس"
   
 

 !!!!! روز تمام٢٣ نظر در ظرف ٥٧جمعًا 
  

از ــ چنانکه گفتم،  شده ميتواند، چون درين مورد بابه وضاحت حس" جرمن جرمن"ان جا تعداد نويسندگ از همين
ــ بلی از همه همکاران قديم و جديد باستثنای کسانی که همکاران قلمی همه از و غيره، طريق تلفون و ايميل 

ر وخواهش شده بود، تا در مورد راپمکررًا سايت يت بريدند و ديگر هرگز گردش نگرديدند ــ يکبار با اين سا
 اشتراک ای " هيچ خواننده"که درين نظرخواهی اگر فرض را بر آن نهيم . ساالنۀ اين سايت نظر خود را بنويسند

دين نتيجه ميرسيم که تعداد  است ــ ببه نفع صد در صد اين سايتنکرده ــ و اين يک حدس بسيار خوشبينانه و 
  را،اعضای متصدی خود سايت ادمين و  اگر نظرات. است) پنجاه و هفت( ٥٧ ارائه شدۀ نويسندگان  نظراتتمام 
ند؛ تو خود عمًال شاهد مآری خوانندۀ ارج. کاهش می يابد) پنجاه( ٥٠جمع وضع کنيم، اين تعداد به ين  ااز

ه ات بب که آنچه اين سايت از طريق محاسمی بينیرديده و به چشم سر شمارش تعداد همکاران قلمی اين سايت گ
، که فقط  محض است"چشم بندی" نشان داده، همه چشم شوئی و از نوع "بانک گونه"و " الکترونيک"اصطالح 

  !!!!!!را فريب داده ميتواند" غافالن"چشم 
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همکار فعال ) پنجاه (٥٠د همين حاال فقط خو" چارده سالۀ"در عمر " جرمن جرمن"سايت : بلی؛ خوانندۀ عزيز 
خود موفق گرديده که تعداد " پنج ماهۀ"در عمر کوتاه " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"دارد، اما پورتال 

بگذراند  و خوشبختانه که تمايل رو به تصاعد و افزونی چشمگير )  هفتاد (٧٠همکاران فعال خود را از سرحد 
  !!!!!!است

  
 خواهی نه تنها تعداد نويسندگان اين سايت مشخص ميگردد، بلکه اين نيز مشخص ميگردد، که راپور ازين نظر

و " الکی"، يک راپور باصطالح ايرانی ) عدد١٧٣١رسمًا  ( ٢٠٠٨ساالنۀ اين سايت مشعـر به تعداد مطالب سال 
  !!!!!و جعلی محض است" من درآوردی"
  

دو انجنير " نــُو هــَـو"ظاهری اين سايت ــ که مديون " ِلين و ِدين "خوانندۀ ارجمند متوجه خواهد گرديد، که
دليل چيست؟؟؟ . است ــ هم معجـزه ای را به ميدان انداخته نتوانسته است" سافت وير"جوان افغان و متخصص 

و " خلقی ــ پرچمی"سايتی که عمًال ميدان فعاليت عناصر بدنام !!!! دليل اينست که آب از سرچشمه خت است
تردامنان ديگر گرديده است، نميتواند در دل مردم درد رسيدۀ افغان خانه کند و مورد عنايت و پذيرش ايشان قرار 

  !!!!!گيرد
هر روز )!!! ميخوابد(به پهلوانی شباهت پيدا کرده که پيوسته به چال خود ميخــََود " جرمن جرمن"سايت 

مجلس "وب و معتبر و خواندنی و پرخواننده و در يک کالم موضوعاتی را پيش ميکشد، تا در چشم خلق اهللا، خ
  !!!جلوه نمايد، ماحصل تمام اين سعی و تالش و جد و جهد، اما مأيوس کنندۀ محض است" آرا

را از حريم خود دور " ضدملی"و " غيرملی"نسازد و عناصر " ملی"تا اين سايت خط مشی خود را : من ميگويم 
خانه از پايبست ويران "رنگ و روغن ظاهری سايت سودی ندارد، وقتی . دنيندازد، روز خوش نخواهد دي

  "!!!!!!است
  

  خواجه در بند نقش ايوان است       خانه از پای بست ويران است
  

  :همان بيت معروف را که همه بار بار شنيده ايم، بدرقۀ راه اين سايت ميکنم که 
  

  !!!!راب می بينماگر اين مکتب است و اين مال        حال طفالن خ
  

 
  !!! مطلقچهل ساعت سکونِ  ــ ٣

  
چنان است ــ و سافت وير آن هم بر مبنائی عيار ساخته شده ــ که مطالب  "جرمن جرمن "سايتسياست نشراتی 

بی "من در نوشته های سابقم از . واصله، بدون درنگ در سايت انداخته شده و در دسترس خوانندگان قرار گيرند
اينک مثالی از آخرين انکشاف . گفته ام را قبول نکرد" جرمن جرمن"ايت حکايت کرده بودم، ولی اين س" مضمونی

  :اين سايت می آورم 
 سال حکومت مستقل يک خانوادۀ ٢٠" زير عنوان ٢٠٠٩ جنوری ٣١بعد از نشر يک مقالۀ آقای سيستانی بتاريخ 

ساعت ــ  بلی  ٤٠اين سکوت دقيقًا . ری گشتطا" جرمن جرمن"ر سايت بسکوت مرگباری ، " پشتون در بلوچستان
در اين مدت چهل ساعت، در اين سايت هيچ حرکتی ديده نميشد، نه از مقالۀ .  را در بر گرفتــ"  متوالیساعتچهل "

دقيقًا به ، ٢٠٠٩ دوم فبروری ، دو شنبهزوربه تا اينکه .  خبری و غيرهمیر و گزارشهاجديد خبری بود و نه از اخبا
 و چند "هاشم رائق"ناب و دم در رقمش دميد؛ مقاله ای از جپيش از چاشت، مقالۀ جديدی در سايت افتيد  ١٠ساعت 

  ".نثار احمد صمد"دقيقه بعد، مقالۀ ديگر نيز جلوه فرمود از قلم جناب 
  دليل اين سکوت چهل ساعته چه بوده باشد؟؟؟ 

  ــ مشکل تخنيکی؟؟؟
  ؟؟؟"جرمن جرمن" داخلی بين اعضای یــ جنجالها

  ــ يا نرسيدن مطالب جديد؟؟؟
بوده و صائب درست " حالت سوم"نيز بسيار محتمل به نظر ميرسد، اما از قرائن پيداست که " حالت دوم"گرچه 

رحم  و روشنی  " آزگاربعد از چهل ساعت!!!! ميکرد" مگس شماری" ساعت تمام  دهان اين سايت، ٤٠باشد؛ زيرا 
 !!!!نجات بخشيد" بی مضمونی مطلق"د و سايت را از شد، مقاله ای بدادشان رسي" خدا
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  !!!!خود را کانديد ميکند" رهبر"ی که "رهبر" ــ ٤
  

 در صدر اخبار آن سايت قرار گرفت، خوب ٢٠٠٩ فبروری ٥که همين امروز " جرمن جرمن"به خبر ذيل سايت 
  :خصوصًا به عنوانش که ميگويد توجه بفرمائيد و 

  
  » رياست جمهوري افغانستان معرفي آرد ر خود را به عنوان نامزد انتخاباترهب" انور الحق احدي"« 

  
  :د ند؟؟؟ در سطر اول مينويسنعنوان چه ميگويد و در سطر اول خبر چه مينويسببينيد که 

رهبر خود را به عنوان  " انور الحق احدي"به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در آابل، حزب افغان ملت « 
  » .ات رياست جمهوري افغانستان معرفي آردنامزد انتخاب

  :تبصرۀ معروفی 
  "!جرمن جرمن"متصديان محترم سايت 

  !!!!!است" انوارالحق"، "احدی"غلط است و نام کوچک آقای " انورالحق"ــ شما از هر مرجع ديگر بهتر ميدانيد که 
  !!!!است" افغان ملت" حزب رهبر" داکتر انوار الحق احدی"ــ شما از هر مرجع ديگر بهتر ميدانيد که 

اين خبر بدان شباهت دارد که !!!! ندارد" رهبر"است، ديگر " رهبر"ــ شما منطقًا بايد بدانيد که آن کسی که خود 
در هنگام "  ظاهرشاه"بگوئيم خود را انتخاب کرد و يا که " رئيس جمهور " ،"رئيس جمهور افغانستان"بگوئيم 
  !!!!!ندخود را انتخاب فرموده بود" پادشاِه" شان، "سعادتبار"حيات 

رهبر " افغان ملت"ــ شما بايد خبر را ميخوانديد و بعد نشر ميکرديد، چون در سطر اول خبر طوری آمده که حزب 
رهبر " انوارالحق"نه اينکه . را بحيث کانديد در انتخابات رياست جمهوری علم کرده است" انوارالحق احدی"خود 

  !!!!اشدخود را کانديد کرده ب
  !!!!گرفته ايد و خبر در آنجا همينطور آمده است" خبر گزاری فارس"ــ بهانه نکنيد که اين خبر را از آژانس 

؟؟؟ مگر در تمام مربوطات سايت شما که کنيداول اينکه اگر آن آژانس غلط کرده باشد،  شما چرا خبر غلط را نشر 
گرديده است، و مهاچين صورتگر چين مانی و مه اش رشک است و کارنا" عريض و طويل"به گفتۀ خودتان آنقدر 

پيدا نميشود، که نشرات تان را کنترول کند و نگذارد که در هر قدم و درهر گام و در هر " آدم دستور"يک نفر انسان 
  خطوه ، دچار اشتباه گرديد؟؟؟
هيچ جايش " اشتر"که بمانند است، " جرمن جرمن"دستاورد خود سايت " تحريف خبر"تمام شواهد دال بر اينست که 

 را خود سايت "عنوان"مگر گرفته شده، " خبرگزاری فارس" از "خبر"حدس قوی آنست، که !!!!! راست نيست
که اشخاص باسواد در آن دست بکار " خبرگزاری فارس"ترکيب کرده، چون هيچ امکان ندارد که " جرمن جرمن"

" رمنجرمن ج" در نشرات  سايت اشتباهات اليتناهینظر گرفتن با مد . اند، چنين يک خبط علنی را مرتکب گردند
  :ميگويم که و بانگ بلند جار من به بدين نتيجه ميرسيم  و 

  
 "!!!! و منطقی باسوادبسيار"جموعه ايست از اشخاص اشتباه فقط از متصديان خود سايت است، که م

    
رهبر خود را  " انور الحق احدي"زب افغان ملت به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در آابل، ح« اگر از جملۀ 

 بيرون آورده شود، عين  "سرخ شده"آن قسمت  » .به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري افغانستان معرفي آرد
  : ازينجا نتيجه ميگيريم که . ميگردد" عنوان"

برگزيده " عنوان"به حيث همان قسمت سرخ شدۀ آن جمله را کاپی کرده و " جرمن جرمن"متصدی اخبار سايت 
آن قسمت، کاريست که و پيوند منطقی معنائی ارتباط  بدون در نظر گرفتن ی،است، و در بند آن نبوده که چنين کار

 بعضی از فعاالن اين سايت، در حد همان رِدـما نميدانيم، شايد سطح سواد و خ. هم نميکند" صنف ششم"يک بچۀ 
  !!!!! پائين ترصنف ششم مکاتب باشد و يا از آن هم

  
  !!!!را عينًا نقل ميکنم" جرمن جرمن"در ختم اين نوشته همان خبر سايت 

  
  

  نــان آناليـن افغــــرمـــــج ــ  ٥
  

رم، که را بيا" جرمن جرمن"سايت خنده دار ِ  يکی ديگر از نکات خنده دار  بد نيست، که" گوئیجدی" از چندينبعد 
  : ميکشند ش خداناخودآگاه ولی به بارنامه برخ خلق

عرض اندام کرده است، اخيرًا " جرمن جرمن"خانم فرزانه جان فارانی که اخيرًا بحيث مصاحبه کنندۀ سايت 
بعد ازينکه خانم .  که محتاج به معرفی نيستندا خانم سجيه جان، همان شخص مشهور تلويزيونمصاحبه ای داشت ب

 سجيه چنين لب به سخن تر به سايت خود خيرمقدم گفت، خانمفرزانه جان به سخن آغاز کرده و خانم سجيه جان را 
  :کردند 
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سالم فرزانه جان، مه هم عرض سالم دارم به تمام هموطنای عزيزی که خوانندۀ سايت بسيار بسيار پرمحتوای « 
  ».... استند"جرمن افغان آنالين"

  
  !!!"او که بچيت پير"

  : امارۀ آن سايت چه خواهد بود؟؟؟، قضاوتش در بانداند کسی که نام سايتی را درست 
که خانم سجيه دارند، بعيد   با سطح فرهنگی باالئی!!!!ت مبارکجديدنام و  دست خوش؛؛ مه ميگم  "صايب ميربان"

 !!!!!آگاهانه تقدم داده باشند، تا مطلبی را بدون تذکر بيان کنند" افغان"را بر " جرمن"نيست که ايشان 
  
  

  "صسر تاس از پاکی خال" ــ ٦
  

  "هر گناهی که شود کوسه به گردن گيرد"
  

   :گويديکی از طنزهای مشهور ملک ما 
  

  *ردای قيامت نخوريد       هر گناهی که شود کوسه به گردن گيردـريشداران غم ف
  

و " کوسه"کدامند و آن " ريشداران جرمن جرمن"در خواهيم يافت که رم، گزارشی که در سطور آتی می آنظر به 
  :کيست؟؟؟ خوب توجه نمائيد " جرمن جرمن"سايت " سر تاس"

صحنه ای را به تمثيل گرفت و از طريق آن به يکی از سيماهای روشن و " جرمن جرمن" حدودًا دو ماه پيش سايت 
همه ميدانيم که اين . ، اسائۀ ادب کردبيرواجب االحترام افغان ، که مبارز و جهادگری نستوه است و دانشمندی ک

را پيش کشيد و ممثل و اکتور و ستارۀ اين صحنه " صحنۀ تمثيل"را بهانه قرار داد و آن " ماللی جويا" خانم ،سايت
 را کرد، تا انتقام شکست و سرشکستگی خود را که معلول تعامالت ناجوانمردانۀ اين همه کارها. به رقص درآوردرا 

ا عن قريب ضمن مقاله ای مفصل و و من تمام جريان ربود ــ " افغان جرمن آنالين"داخلی خود پورتال 
که با استعفای پنج نفر اشخاص خبير و مترقی "  آنالينافغان جرمن"پورتال . بگيردمستقل بيرون خواهم داد ــ 

آن، از سکو و مصبطۀ شهرت، به حضيض ذلت گرائيده بود، خواست کسی را مقصر اين شکست و اين سرشکستگی 
بود، بزودی " بهانه" بلی اين سايت که در جست و جوی ".ر را بهانه بسيار استبهانه گي": گويند که . قلمداد نمايد

. مسأله را همه دنبال کرده اند و تشريح مزيد را الزم نميدانم. بود" ماللی جويا"قضيۀ خانم  بهانه، بهانه ای يافت و آن
  : آنچه را الزم به تذکر ميدانم اينست، که
يک طرف سرافراز از جهاد برگشت و . رديد و طرف ديگر بازنده و مغلوبدر اين معرکه يکطرف برنده و غالب گ

بوده " غالب و برنده و سرفراز"خوانندگان همه ميدانند که کدام طرف . طرف ديگر سرافگنده و رسوای خاص و عام
  "!!!!بازنده و مغلوب و سر افگنده"بو کدام جان

 و سايت مبارز م همتا مبارز کسه ای را که بجان آنفی نبست و دسي طرازين کارستان" جرمن جرمن"ايت بلی س
شواهد عملی اين شکست را همه به چشم سر . ش را گرفت خودچيده بود، دامن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 آن شد که تعداد زيادی از نتيجه. تنها ماند و تقالهای بعديش هم سودی نبخشيد" جرمن جرمن"ديديم و ديديم که سايت 
اين شکست را در . بريدند" خلق ــ پرچم"و آشيانۀ عملی " دسيسه ساز"از آين سايت " جرمن جرمن"همکاران 

با وجود خواهش تضرعگونه و التماس آميز از  " ٢٠٠٨راپور سال "نظرخواهی سايت ديديم و ديديم که ضمن پخش 
  .يددخوانقبًال در همين مقاله قصۀ اين تراژيدی را . هی اشتراک کردندنويسندگان، تعداد بسيار کم در اين نظرخوا

رفت، چه بود؟؟؟ نصيبۀ مقابلۀ استوارانه و حقطلبانۀ پورتال " جانب غالب" ای که به بدرقۀ "نصيبه" آناما 
وی آوردند و در اين شد، که خيلی از نويسندگان جديد و سازمانهای مبارز بدان ر" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  !!!! از پورتال بريدند، هيچ باکی نيست،"رفيق نيمه راه"اين ميانه اگر يکی دو 
 "جرمن جرمن"سايت "  سر تاس"سخن بر سر اين بود که آن . رازا کشيد و از اصل موضوع درو مانديمه دمقدمه ب

متصديان اين سايت ــ  که " چهار نفر "کيست؟؟؟؟ ببينيم که از ميانۀ" کوسه ای که گناه همه را بگردن گرفته"و آن 
تعدادی يار و دستيار هم با آنها يکجا گرديده و رولهای کامًال جانبی را به عهده دارند ــ  مقصر اصلی ماجرا و آن 

  .را در زمينه باز گويم" استنتاج"و يک " گزارش"بگذاريد که دو . کيست" کوسه"و آن " سر تاس"
هم هست، بعد از آنکه زير ضربات " جرمن جرمن"سايت " مسؤول رسمی"ن کبير که ــ آقای دپلوم انجنير قيس جا

همه جانبه قرار گرفت، شخص معززی را نزد قاضی صاحب سيد موسی عثمان هستی فرستاد  تا رويداری و 
ص در اين ماجراها هيچ دست نداشته است، لطفًا وی را از لست اشخا" قيس کبير"شفاعت وی را بکند و بگويد که 

  .بکشيد" زير ضربت"
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جرمن "سايت " سافت وير"است و امور " سافت وير"که متخصص ماهر " ــ آقای دپلوم انجنير فريد جان فهيم
چندين " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"را نيز به عهده دارد، سه روز پيش به يکی از اعضای فعال پورتال " جرمن

  :  به مذاکرۀ تلفونی با نامبرده گرديد، به صراحت گفت که مرتبه تلفون کرده و بعد از آنکه موفق
افغان "سر برده ام و از هيچ کار پورتال ب "چين"کشور هشت هفتۀ اخير را در ــ " فريد جان فهيم"ــ يعنیمه « 

  !!!!! اخير بيرون کشيداهۀهای دومجراايعنی که فريد جان فهيم هم پای خود را از تمام م» .خبر ندارم" جرمن آنالين
ــ که تا جائی که بر من مبرهن گرديده، اهل جدل و دسيسه و " ولی احمد نوری"ــ نفر سومين عبارت است از جناب 

توطئه نيست و در تمام ماجرا رولی بازی نکرده و اگر هم رولی بازی کرده، رولی بوده کامًال جانبی که بر وی از 
  . استتحميل گرديده" رمنجرمن ج"سايت " مايۀ فساد"جانب آن نفر چهارمی و 

اينکه من افشاء کنم،  باقی می ماند، همانا کسيست که هويتش را بدون" چار يار باصفا"يگانه نفری که از جملۀ اين 
، باآلخره به بجا نياورده باشد اشارتهائی در زمينه ميکنم، که اگر کسی او را اندکمن مگر . همه درک کرده ميتوانند

  : خوب گوش کنيد !!!!!شناختش موفق گردد
نيا را در دوران ــ اين شخص يک دپلوم انجنير است که از ماموران کارکشتۀ دورانهای قديم ميباشد و گرم و سرد د

  !!!مده داوود، چشيده و آبديده شده و از کوره برآظاهرشاه و سردار
نام دارد " محمد داوودسردار " اين معبود، .ــ اين شخص معبودی دارد، که برايش از همه چيز مقدس تر است

 نزد وی در حديست، که مسايل وطن "معبود"آن مرتبت . بود" رهبر "خود آن شخص ملقب به  به گفتۀ که ) داشت(
  !!!! ميکند"داوود خان" تار موی يکو افغانستان و مصالح ملی و همه چيز را فدای 

. ز وی فقط صفات مذموم را به ارث بردهــ اين شخص کسيست که دست پروردۀ داوود خان مرحوم است و دردا که ا
 و  خودرأيی و استبداد کالمسرزوری و سرتنبگی و" :اين صفات مذموم و سيئه کدامند؟؟؟ اين صفات عبارتند از

کسانی که با وی افتخار همکاری را به ارث گرفته و " ليونی سردار"بلی؛ او اين صفات مذموم را از . "ليونيتوب
  .ا درست تصديق خواهند کردداشته اند، اين نکته ر

" موش مرده"ــ اين شخص صفات مردانگی و شهامت را از سردار داوود مرحوم اصًال به ارث نبرده، بلکه جرأت 
  .را هم ندارد، که مردانه وارد ميدان گشته و گپ دل خود را بگويد

  .ــ اين شخص کسيست که تير ميزند و کمان را پنهان ميکند
ا بش ا"سربازان"ندی خير به تماشا می نشيند و اگر  ميدان جنگ ميفرستد و خود از غـُبه ــ اين شخص ديگران را

  !!!!چرتش خراب نميشود؛ چنانکه در صحنۀ تمثيل دو ماه قبل ديديمسی و دو دندان شکسته هم برگشتند، 
 "یسازتوطئه " و " بازیدسيسه"زانو زده و  اوود شاهی،کتب استخبارات رژيم ظاهرشاهی و دــ اين شخص در م

  .را در حد اعالی آن کسب کرده است
  .ابرو نشسته، فورًا مورد حمله اش قرار ميگيرد" اوود خانباالی چشم د"ست که اگر کسی بگويد ــ  اين فرد کسي

را " داوود خان"است، و اگر کسی در مقالۀ خود " داوود خان "بهــ معيار نشر مقاالت نزد وی ، احترام عام و تام 
  :نوشته باشد، فورًا ميگويد" خان"بدون 

   
  ».ی، قبول نميکنه ، پيش سگ بان سر نان ماندهايطور مقالی نوشته کده که اگه…  فالنی صايب ميربان؛« 

  
ميگردد؛ " آشقالدانی"يرانيان ا و به گفتۀ" مزبله"و " زباله ندانی"و " کثافت دانی" مقالۀ چنين کسی فورًا رهسپار 

م، که  بوددريافتهو مشاهد شاهد بحيث من شخصًا صدها بار . ی آن مقاله مد نظر بوده باشدبدون اينکه محتوای اصل
  .می انداخت" پورتال"ا در مستراح چنين مقاالت ر" داوودی"اين شخص 

تصفيۀ حساب " داوود خان"دو مقالۀ خانم ماللی جان موسی نظام بود، که چون با " نشر نکردن"مثال بارز آن 
بدين هم اکتفاء نکرد، بلکه ضمن نوشته ای که در سايت " سر تاس"اين . ، از نشر باز ماندتاريخی کرده بود

انتشار داد، به اعضای فاميل ــ بلی به نزديکترين اعضای فاميل ــ خانم " افغان رساله"و " افغان جرمن آنالين"
از همين سبب خانم مالل جان . ب نمودــ نيز اسائۀ اد زز و نامدار هم بودندـماللی جان موسی نظام ــ که اشخاص مع

و استعفای آن پورتال پيش از انشعاب " يک و نيم سال"نظام همراه آن شخص قطعًا داد و غرض نداشت و در مدت 
ماللی "من دقيقًا شاهد صحنه بودم و ميديدم که خانم . رد و بدل نکرد" داوود پرست"پنج نفر، يک حرف هم با آن 

هرگز داير ميگرديد، " سکايپ"که از طريق " افغان جرمن آنالين"های هفته وار پورتال در کانفرانس " جان نظام
تا جائی که ميدانم . هم پرهيز نمود خشک و خالی "عليکیم سال "تماس نگرفت و حتی از " داوود پرست"با آن 

ارم که با وجود را فراموش نکرده است و يقين کامل د" هتک حرمت فاميلی"خانم مالل جان نظام هنوز هم آن 
" داوود پرست نامی"، هرگز نميخواهد دور ميزی بنشيند که آن " جرمن جرمن"فرستادن يگان مقاله به سايت 

   !!!!نشسته باشد
با صفاتی که از اين . تاز را ميگذارم به مقالۀ مستقل که بزودی نشر خواهم کردميشتر اين شخص شاذ و مبصفات 

  :بناميم؛ بلی » "رمن جرمنج " سايت"سردار داوود" که او را فرد، بينه به بينه آوردم، ميسزد
  

  "جرمن جرمن"سردار داوود سايت 
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در برابر آن مبارز خستگی نپذير و آن دانشمند کم " جرمن جرمن"سايت "  خانسردار داوود"بد نيست که از کينۀ 

آخرين مصاحبۀ خود را با پورتال " موسوی"وقتی جناب . ، حکايت کنم"سيد حسين موسوی"، يعنی جناب  افغاننظير
با عذر سايت آنقدر به خشم آمد، که به فريد جان فهيم تلفون کرده و " سردار داوود"انجام داد، " افغان جرمن آنالين"

  :برايش گفت و زاری 
  

  »!!!! دستايته ماچ ميکنمگه مصايبۀ موسوی ره از سايت بکشی،ا« 
  

 سردار داوود سايت نمی گنجيد و اينکه او با وجود "پرکاه"دل در کلۀ ان علمی و مستنمن يقين کامل دارم، که سخ
  .ينده جواب خواهم گفته فغان آمده بود، سؤاليست که در آعدم درک سخنان آقای موسوی تا اين حد ب

بالفاصله بعد از جناب . برايتان قصه نمايماز موضوعات،  سردار داوود سايت را "قوت درک"خوب است که 
حبه به اسردار داوود خان سايت که از اين مص. نشر شد" افغان جرمن آنالين"احبۀ ديگری در سايت موسوی ، مص

  :ــ گوشزد کرد که  به شخص خودم هوجد آمده بود، چندين بار به هرکس ــ از جمل
  

  »!!!!اينه مصايب، نی که مصايبه« 
  

، روزی در حضور جناب ولی احمد ه بودطاق گشت" جرمن جرمن"ود خان اون که طاقتم ازين گزافگوئی سردار دم
ازش پرسيدم که آن آقا در مصاحبه اش چه گفت؟؟؟ سردار داوود  م ــپ باهم وصل بوديــ که از طريق سکاينوری 

  : سايت گفت 
  

  »!!!!شمام چی سوالی ميکنين؛ از مصايبه يک هفته گذشته و کل گپايش از يادم رفتهاوی ماروفی صايب؛ « 
  

اور کرده ميتوانيد که کسی بيانات کسی را بار بار بستايد ، ولی نداند که آن کس چه بيا ؛ آانندۀ گرامی شما را بخدا خو
  !!!!!قصه همين است" جرمن جرمن"؟؟؟؟ در حد سردار داوود خان  استگفته

  
 ــ  خوانده شود" شهنامه"ــ که بهتر است " جرمن جرمن"حاال وقت آن رسيده، تا باز به آن نامۀ شهکار سايت 

  :بپردازيم 
" تبصره های آبدار"اين بار جوابيه را دربرگير همه مطالب آن نامه نکرده، بلکه نکاتی از آنرا گلچين کرده و با 

من !!! نشود"گــُرده کــَفـَک"بر تمام آن نامه تبصره نميکنم، تا خوانندۀ ارجمند از خنده خدا ناخواسته . بدرقه مينمايم
معروف ــ " افغانستانی" جلی ميسازم، بدون اينکه قصد داشته باشم، تا به مانند مقالۀ همان تبصره هايم را بخط سرخ ،

  :را تداعی کند " ــ  ميدان سرخ مسکو" پوهندوی بصير کامجوی"
  

  "جرمن جرمن "
 : يادداشت«  

حت ت" موسوی" در سايت ٢٠٠٩جنوری ١١جناب معروفی گفتاری دارد در يک مضمون بی سروپا که به تاريخ 
  »."تحفۀ محبت"رقص  و" جرمن، جرمن"بی مضمونی سايت « عنوان 
   ماروفی صايبتبصرۀ

اين !!!! اش درک ندارد"خبر"ست که "مبتدا"ــ ظالم چوچه؛ مبتداء آمد اما خبرش کو؟ بلی؛ تا اينجا فقط سخن از 
در گلويش خفه " اذان"به نحوی بترسانند، که نصف آخرين " اذان دادن"بدان می ماند که خروسی را در اثنای 

  !!!!!!گردد
  

  :جرمن جرمن
 وار چند موضوع را که از نظر شاغلی معروفی نادرست ارزيابی گرديده، نمونه متذکره مضموناما در مورد « 

  ». قضاوت می گذاريمبهدر يک حلقۀ محدودی از  دوستان 
  :تبصرۀ ماروفی صايب

" غلط بودن" برای اثبات !!!! هم در دری و در عربی محض و کفر زبان است، غلط "مضمون متذکره" ترکيب ــ
  :جلب ميکنم ذيل ند را به شرح صرفی اين موضوع، توجِه خوانندگان ارجم

  
   موصوفبامطابقت صفت 

صرف مخصوص زبان عربی ميباشد که در آن اسماء به حساب " مطابقت صفت و موصوف"در نزد ما مردم، 
" صفت"، "اسم مذکر"معمول زبان عربی اينست که برای . سيم گرديده اندتق") مؤنث"و " مذکر" ("تذکير و تأنيث"
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" مضمون"چون کلمۀ . مال ميکنندرا استع" مؤنث"، صفت " اسم مؤنث"رند و همين قسم برای  می آ"مذکر"را هم 
 وصفی مفهوماست که درينجا در " تذکر"از مصدر " اسم فاعل"اصًال " متذکر(" "متذکر"صفت " موصوف"

 را قبول "متذکره " "صفت مؤنث"ت، ازينرو نميتواند اس" کرمذ"بوده و ) آنست" مؤنث" متذکره"ل گرديده  و استعما
  !!!!يستبکفر زبان عر" مضمون متذکره" ترکيب .نمايد

  

  اما در زبان دری؟؟؟
 دری در زبان" صف و موصوف"مطابقت تقسيم نشده اند و ازينرو " ثمذکر و مؤن"در زبان دری اسماء به حساب 

 ميباشند، ولی چون بمانند کلمات عربی" متذکر"و هم " مضمون"درينجا بايد گفت، که هم . مطرح بوده نميتوانداصًال 
و چون در زبان . ند را دار"ت دریکلما"ه شده اند، برايما هردو حکم يرفتهزاران لغت ديگر عربی، در زبان دری پذ

مضمون "غلط است، پس از نگاه زبان دری هم ترکيب از اساس " صفت و موصوف" مطابقت دری مطرح کردن
ر ب" مطابقت صفت و موصوف"در مبحث " مشکالت امالئی دری زبانان"بنده ضمن بحث (!!!! غلط است" متذکره

  .)به همين مختصر اکتفاء گرديد ا درينج انداخت وموضوع روشنی کافی خواهم
 .  

  ":جرمن جرمن"
ندگان توصيه کنيم  که نوشته های خود را  به سايت های ديگر ارسال بدارند يا ما به خود حق نمی دهيم تا به نويس« 

 کرده طلب استعانتاز آنجائيکه اقای معروفی برای تحقير شخصيت ها از اقای قاضی موسی عثمان هستی . ندارند
 های در برابر افغان عرض اندام نموده اند به نوشته" بيطرف"و "  متين کوهدامنی"اند و زير نام های مستعار مانند 

  ».جرمن آنالين مبادرت ورزيده اند که جز ضياع وقت حاصل ديگری از آن متصور نيست
  :صرۀ ماروفی صايببت

 را بکار برده است و خوب توجه نمائيد که "طلب استعانت کردن"ترکيب نادرست " جرمن جرمن"ــ نويسندۀ نامۀ 
  :است  چرا غلط محضباين ترکي

  

  ":استعانت"وی مصدر ـشرح لغ
يعنی " استفهام":  کنند؛ مثًالرا بيان مي" خواستن و يا طلب کار و يا عمل"در زبان عربی " استفعال"مصادر باب  
مرور چيزی را " "استمرار"، " رد چيزی را از کسی خواستن"يعنی " استرداد"، " از کسی طلب فهم کردن"

" استعمال"، " از کسی ثمر خواستن"يعنی " استثمار "،" از کسی طلب عمران کردن"يعنی " استعمار"،  "خواستن
  .و غيرهم" عمل خواستن"يعنی 

را ميدهد و چون کلمۀ " ون از کسی طلب کردنـمدد خواستن، معاونت طلبيدن، َع"معنای " استعانت"به همين نهج 
اضافی با آن، " طلب کردن"موجود است، استعمال " استعانت"در نفس مصدر " طلبيدن و يا طلب کردن و خواستن"

کردن، نمودن، يافتن، "تنها با مصادر معاونی از قبيل و مصادر نظير آن ، اين مصدر استعمال . لهو محض است
 !!!!درست است..." شدن، 

  

  ":جرمن جرمن"
تشبيه کرده اند که دور از انصاف بوده توهين به " سگ ماهی"همچنان مضامين نشر شده  را  آقای معروفی به 

  . و  نويسندگان  تلقی می شودنوشته ها 
  :تبصرۀ ماروفی صايب

بار " جرمن جرمن"ی سايت "هفته فهم ها"در زمينه به اندازۀ کافی روشنی انداختم، مگر برای مقاله در بخش اول 
  : ميگويم که دگر مختصرًا 
 باخرد و پاک  قلم نويسندگانحاصل که  مقاالت جاندار و علمیيک تعداددر کنار " جرمن جرمن"بلی در سايت 

قرار " سگ ماهی"رستۀ را ندارند، بلکه در " ماهی" که حکم ميگردند، مقاالت فراوانی نشر  می باشندطينت 
نشر " جرمن جرمن"ت ايس و تردامنان ديگر در "خلق ــ پرچم" قلم منسوبان نِ و مقاالتی که از زبا!!!!! دميگيرن

   !!!!!دارندرا " سگ ماهی"حکم و بدون استثناء شده اند، همه 
  

   و العافيتتمت بالخير                                                                     
  

  !!!ه خدای کريم و رحيم می سپارمبهمۀ تان را  ،آيندهفراوان تا طنز های 
  
  :نوت   

  .شنيده شده استنيز " که گناه همه را کوسه به گردن دارد"اين مصراع به شکل  * 
 

  :ه نقل ميگرددکه بعين" جرمن جرمن"همان خبر سايت اينک  
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  رهبر خود را به عنوان نامزد" انور الحق احدي"

  رياست جمهوري افغانستان معرفي آرد  انتخابات
  
  
  
  

 
  خبرگزاري فارس ٠٥٫٠٢٫٢٠٠٩

رهبر خود را به  " انور الحق احدي"به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در آابل، حزب افغان ملت 
  .عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري افغانستان معرفي آرد

در  ان ملت گفت آه اين حزب دآتر انو الحق احدي را به عنوان نامزد خودسخنگوي حزب افغ
  .آند انتخابات آينده رياست جمهوري افغانستان اعالم مي

در  از اعضاي مرآزي حزب افغان ملت و عضو پارلمان افغانستان نيز" فاروق ميرني "دآتر 
  .وگو با خبرگزاري رسمي افغانستان اين خبر را تاييد آرد گفت

رياست جمهوري  حزب افغان ملت نامزد خود در انتخابات را بعد از اعالم تاريخ برگزاري انتخابات
  افغانستان از سوي آميسيون مستقل انتخابات

  .اعالم آرد
آينده برگزار   مرداد سال٢٩انتخابات رياست جمهوري افغانستان قرار است با تأخيري سه ماهه در 

  .شود
به وجود آمد  ها آمونيست  ميالدي در برابر توطئه١٣٤٥ب افغان ملت در سال برپايه اين گزارش، حز

  .دهند ها تشكيل مي و اآثريت اعضاي اين حزب را پشتون
  افغانستان  جمهوري رئيس" حامد آرزي "هاي تكنوآرات آابينه  دآتر انورالحق احدي آه از چهره

آمريكايي بيروت  وم سياسي از دانشگاهاست، داراي مدرك آارشناسي ارشد در رشته اقتصاد و عل
  .باشد مي

آمريكا است  " نات وسترن"وي همچنين داراي مدرك فوق ليسانس در رشته مالي و اداري از دانشگاه 
  .گرفته است و مدرك دآتراي خود را نيز از همين دانشگاه در رشته اقتصاد و علوم سياسي

" پراويدينس " ان پروفسور علوم سياسي در دانشگاه ميالدي به عنو٢٠٠٢ تا ١٩٨٧هاي  احدي در سال
بانك مرآزي شروع آرد  وي آار خود در دولت افغانستان را در سمت رياست. مشغول به تدريس بود

  .و سپس به عنوان وزير دارايي اين آشور منصوب شد
اي وي نيز استعف برپايه اين گزارش، حال بايد ديد آرزي با وزير دارايي خود آه چندي پيش شايعه

افغانستان پس از اينكه نامزدي  قوت گرفته بود، چكار خواهد آرد زيرا چندي پيش دادستان آل سابق
  . خود برآنار شد شغل خود را براي انتخابات رياست جمهوري اعالم آرد، از

احتمالي مطرح  با پيوستن احدي به آارزار انتخابات، درحال حاضر نامزدهاي رسمي و نامزدهاي
اشرف غني احمد "فعلي،   انتخابات رياست جمهوري افغانستان شامل حامد آرزي رئيس جمهوربراي
وزير سابق " علي احمد جاللي " دادستان آل سابق،" عبدالجبار ثابت "وزير سابق دارايي، " زي 

وزير سابق امور " عبداهللا عبداهللا " وزير سابق طرح و برنامه، دآتر" رمضان بشر دوست "آشور، 
 .افغانستان هستند جه و دآتر انور الحق احدي وزير دارايي فعليخار

  
 
 
 


