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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ آگست ٩برلين، 
  
  
  
  

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
  

  "ادب ر وـشع"سنگر پوالدين 
  
صاحب را زير " اسير"روز در زمرۀ پارچه های پنجگانۀ شعری پورتال، قطعه شعر نغز  فخرالشعـراء، جناب ام

  :ند منظومۀ خود را با مقدمه ای منثور چنين می آراي"اسير"استاد .  خواندم"سه يار همدم و همنوا"عنوان 
 

  همدل و همنوا سه يار
  

 به تعبير يا و ده از دير زمان چون سه برادراختری و نعمت مختارزمحترمان الحاج ناظم با دوستی اين ارادتمند با
 بيشتر در نظر  اتحاد پيوند نا گسستنی و و فرزند با سن  اينجانب ، چون پدر ده ، نظر به کبرا مختارزنعمت جان 

وع  مطالبی نوشته موض يا ترديد يک يد وئ به تار مشترکًاظن اتحاد با جمله احوال وطن ويران ادامه داشته و  ازموارد
 آزاد  ــافغانستان آزاد" تسلسِل نام ها در پورتال وزين روزمره و نوشته ها از ی که خوش بختانه بسيار،ايم

بد بينان ، حضور مسلسل ما سه   يا خوش و آقای مختارزاده يکی از  به نقل قول ازاخيرًا.  به نشر می رسد"افغانستان
چون آقايان  لطيف ی شعرای محترم ديگر ناب  گرچه اشعار.ناميده است" گدارسه تفن"جّدی ،  نفر را به شوخی يا
 اما اينکه چرا اين نام نيک ،دنصفحات پورتال می باش دو بيتی های پرمحتوای جناب وثوق هم زيب صديقی للندری و

  :  شعر ذيل جوابگوی آن است،داد ه شده است به ما
  

  رح  ياری  ريخته  ،  با  همد گر  ياريم ماـ  ما     طيق   پاک  باز   و  نيک  پنداريمفـسه   ر
  همکاريم مار و ــ هم  دل  و هم  فکهم نوا  و ازسالها يارهمند     »اسير«،»نعمت«و »ناظم«

   در  طرز  گفتاريم مارـــ يکيست     هم  خيال  و هم  نظما  ای  ـــ  مردم  پسند  گفته  هۀشيو
   مايم   اشعاريمــ    تنظۀيک   شيو م  خيال     بلکه  در  ف  و هرديـتنها هم به گفتاريم ،  نی 

   داريم مار رسد ازهم  خبرــنوشی  گ  نيش  و انتقادی  می کنيم      و از هم  يم ئطنز  می گو
  ما هر سه  بسپاريم   در  کار باشد ،ن     سر اگر  ـ پيمانی  که  در راه  وط ما  به هم  بستيم 
  کاريم ماشان سازيم در وـــمح ، تا آورده اند     چون مگس  در ميهن هجومجنگ ساالران که

   ما  پيکاريم  از ريشه  َپی ، سر گرمان     تا  شوندـــج  تا  پای   مملکت با  خيانت  پيشگان 
  له  می باريم ماـشع  الح   شعر  بر  ویاستی     با  ِسج  گذارد  از  طريق رــ ک گر کسی  پا
  ما و  فتنه   بيزاريم   نفاق   از   محبوب   وطن     در  تالشيم ،وام ـــــــ  وحدت  اقاز  برای

    برداريم ما نـن   و  لعــ بار  طعدمت مردم بَود     گاه  گاهی ــگرچه خصلت يک دلی  و خ
   مامسه  تفنگداري  ياران   ع ـــمنهادی از سر کين گفته است     گو ئيا  در  ج ج ــتيره روز ک

   کی   داريم مار در کف ، حربهــتفنگ     غير تيغ شع توپ و ليک بی  سه تفنگداريم آری ، 
  به توفيق خدای »نعمت«و »ناظم«و »اسير« ما

  مازاران  وطنداريم گـــدمت  ـــــ خ تا ،هر سه 
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  )ختم نقل قول(
  
دست زير " فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا" استاد بسندۀ بسنده هم هست، مگر پورتال  و منثورگرچه جوابيۀ منظوم 

  :االشه ننشسته و در مقدمه، يادداشت ذيل را نوشت، که بيانگر موقف پورتال در زمينه ميباشد
  

   ٢٠٠٩ آگست ٨ « 
  

  : يادداشت پورتال
يار سه "، ضمن ارساليۀ اخير اشعار آبدار شان، پارچۀ نغز "اسير"استاد سخن و فخرالشعراء، جناب محمد نسيم 

، جواب کافی و شافی ارائه فرموده اند، مجهول" تبصره کنندگان"گرچه استاد به آن . را فرستاده اند" و همنوا همدل
  . پورتال نيز در زمينه پيش کشيده شود که موقفاما الزم می افتد

اشت، هيچ کس باور پا به عرصۀ وجود گذ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"زمانی که حدودًا يک سال پيش پورتال 
را بپيمايد و سمت پيشقراول " يکشبه رِه صد ساله"نميکرد، که اين صفحۀ انترنتی افغانی، به فرمودۀ حضرت حافظ، 

صرف نظر از اهداف عالی ملی و آزاديخوانۀ پورتال، که در هيچ . تمام صفحات انترنتی افغانان را بخود اختيار نمايد
 کار و فعاليت آن سخن رود، بدون شک بدين نميگردد، اگر از نگاه پهنا و طيف سراغ گر افغانیرنتی ديسايت انت

  .با آن نيستو ايستادگی  انترنتی افغانی را يارای مقابله فحۀنتيجه ميرسيم، که هيچ ص
يز شده  ن"ر و ادبـشع"پورتال در پهلوی پخش مطالب بيشمار و ارزشمند ديگر، سنگر استوار و تسخير ناپذير 

تعدادی از اين فرهيختگان، حتی حضور  نامدار افغانی در آن حضور دائمی و همين اکنون شعرایاست، چون 
ما ازين گرانمايگان کمال سپاس داريم، که مطابق با تقاضای صميمانه و . روزمره دارند، که مايۀ مباهات ماست

بايد بصراحت .  ما ميگردندآرزوی قلبی پورتال، با ارسال اشعار شاهوار خويش، همه روزه زيب و زينت صفحات
  :بگوئيم، که 

اگر از يکطرف اين حضور هميشگی باعث دلخوشی و خشنودی دوستان و فراخنظران گرديده است، چون هر روز 
 را میو ُمخاصمان دان انع ُمهمين نکته است که چشم تنِگاز طرف ديگر  . از اشعار نغز دل و ديده روشن ميسازند

ينست، که حضور مداوم و درد اصلی حسودان فقط در. ، که گپهای کم و زياد بزنندند و بر آن ميداردشانزاسو
  .ساخته استنيز  " شعر و ادب"و بال بديل سديد مستحکم و سد  دژ از پورتال  بالناغۀ شعرای فاخر افغان، 

 و صفحات خود را به کوری چشم حسادت ورزان، براه خويش ادامه داده" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
از درگاه خداوندی برای شعرای گرانمايۀ خويش . کماکان با آثار و دست آوردهای نغز شاعران نخبۀ ما می آرايد

طول عمر، تندرستی و خاطر آرام  نياز داريم، تا همچنان از حضور پر برکات و پر ميمنات ايشان، استفاده و 
  )ختم نقل قول(» .استفاضه نمائيم

  
در برابر زبان درازی های آن هزلگوی مجهول الهويه،  AA-AAب استاد اسير و هم ادارۀ پورتال چون هم جنا

  "سپاهی گمنام"العياذ باهللا حساب آن ب" طنز"موقف صريح و جدی گرفته اند، ميخواهم ضمن اين سطور از طريق 
  :سخنی چند بيارم؟؟؟" منامسپاهی گ"و " سپاهی"پيش از گذر به اصل مطلب، چه باک دارد، که راجع به . برسم

در زبان عوام ما . است، از لغات قديم و زيبای دريست" فردی از سپاه"و در معنای " سپاه"که منسوب به " سپاهی"
دارم، که وقتی در سالهای بياد . فارسی ايران" سرباز"عربی و " عسکر"عموميت دارد، بيشتر از " سپاهی"کلمۀ 
، آبده "جادۀ نادر پشتون"کردند، در وسط  آن و در نقطۀ تقاطع آن با مي را بناء "جادۀ ميوند" هـ ش ١٣٣٢ ــ ١٣٢٩

" آبده"از همين سبب اين . ياد ميگرديد)   تلفظ ميکند"سين" به ضم يانهمازبان ع( "سپاهی گمنام"ای ساختند، که بنام 
به تبجيل و تکريم از هزاران سپاهی " سمبوليک"اين آبده برسم . در زبان عوام ما محض به همين نام خوانده ميشود

ن و خونهای مطهر خود را در راِه آزادی و وطن قربان ي آباد گرديده بود، که جانهای شيری"بی نام و بی نشان"
ايشان خاص برضای خدا و بخاطر وطن و آزادی، وارد معرکه با . از ايشان نامی هم نميبردکس امروز کردند و 

  .  گرديدند و توقعی هم از هيچکس نداشتند، که از ايشان يادی هم بکننداندشمن
  

  !!!!!اينان قهرمانان واقعی ملت مايند و تا روزگار است، چنين بادا
  

 را نيز "سپاهی گمنام" از ايران وزيدن گرفت، حتی همين نام زيبای "نیتهاجم و يورش فرهنگی و زبا"بعدها که باد 
ِ  "بد" خود را از کف بدهيم و ِ "خوب"ما افغانها متأسفانه عادت کرده ايم، که .  عوض کردند"سرباز گمنام"با 

ا وقتی ترکيب  هم  زيباست، ام"سرباز"نه خير، کلمۀ .  بد است"سرباز"من نميگويم، که کلمۀ . ديگران را بگيريم
و .  را داشتيم، ديگر مجبوريتی نبود، که آنرا با کلمۀ ديگری تعويض نمائيم"سپاهی"خيلی قشنگ و رسا و مأنوس 

کاش تراژيدی به همين يک کلمه و همين يک لغت تمام ميگرديد و دری زيبای ما از يورش فارسی ايران در امان 
آشکار در کار است، تا نحوۀ دری افغانستان را از فارسی ايران متأثر با تأسف بايد گفت، که دستهای پنهان و . ميماند
و درين مسير روزی نيست، که لغت يا لغات ساختۀ فارسی ايران، وارد دری ما نگرديده و جای کلمات . بسازد

و از . فته اندمتأسفانه تعليم يافتگان ما درين عرصه، دانسته و يا ندانسته، در خدمت غير قرار گر. مأنوس ما را نگيرد
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در حالی که . زبان همينهاست، که بيشترين کلمات و اصطالحات متداول فارسی ايران، وارد دری افغانستان ميگردد
 خود حفظ "مردمک چشم"اگر فرهنگيان رسالت خود را درست دريابند، بايد داشته های فرهنگی و زبانی ما را چون 

  .خنه ای بياندازدنمايند و نگذارند، که تندباد اجانب در آن ر
درد دل بسيار نهمار و بيشمار است و درين مختصر حتی کسر کسير و عشر عشيرش هم . سخن به درازا نکشد

در نظر دارد که همه را و  شتر از چهل مقاله بيرون داده استاين قلم همان سان که در گذشته درين عرصه بي. نگنجد
 عالوه بران اين سلسله را تا جائی دنبال .احياء نمايد" افغانستانزاد افغانستان آزاد ــ آ"در آرشيف خود در پورتال 

کند، که دردهای دل و گفتنی ها همه گفته آيند؛ اما درين سطور منظور ديگری دنبال ميگردد، و آنچه آمد ، فقط بر 
  .   ، آمد"آمد گپ"سبيلِ  

  
  

  "نمکبا "طنـــــزِ 
به فرياد رسيده اند، اين سطور " ماروفی صايب"های بی نمک ست طنزتعدادی از خوانندگان عزيز پورتال از دچون 

.  را بر زبان نيارد"بی نمکی" رده، پيش ميکشم، به اميد اينکه ديگر کسی حديث اخته ک "دريای شور"نمِک را در 
رينجا گپ سر من هم به همين عقيده هستم، اما د". حلوا گفتن دهان شيرين نميشود"خوانندۀ ارجمند خواهد گفت، که به 

  ".شيرينی"ست، نه سرِ "شوری"
، ديوانه  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"آن خرده گير بی مروتی که پارچه های پياپی و روزمرۀ اشعار نغز پورتال 

اش ساخته است، راهی ديگر نيافته، مگر اينکه بر سه تن از فرزانگان شعر دری افغانستان و همکاران "بيوار"و 
چندين روز پيش هم شخص فحاشی ضمن اسائۀ ادب به چند نفر از فعاالن پورتال، بر خود . ۀ پورتال بتازدگرانماي

  :پورتال نيز خرده گرفته و نوشته بود
  

  »نمی گذارد؟" ر و ادبـشع"شما که چيز ديگری برای عرضه کردن نداريد، چرا اسم سايت تان را « 
  

 جوابی "پاسخ پورتال به يک فحاش بی هويت"زير عنوان ، ٢٠٠٩ جوالی ٢٨ به تاريخ پورتال هم بالفاصله،
 ضمن آن  حملۀ ناجوانمردانه ای را که بر شاعران گرانقدر افغان و همکاران هميشگی پورتال درخور ارائه کرده و

، ست ا، شکايتی باال شده" اسير"اينک که از زبان فخر الشعراء جناب . وارد شده بود، شديدًا مردود و مطرود ساخت
اما چرا اينان . از يک قماشند و به يک دستگاه ناميمون معلوم الحال ارتباط دارند" بی وقوف" که خرده گيران دانيممي

حمله ميکنند و ازين حمالت چه هدفی را و ددمنشانه بر شاعران، که با احساس ترين افراد جامعه اند، اينطور سبعانه 
  ميخواهند برآورده بسازند؟؟؟

است، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ده ام، که هدف اصلی خرده گيران بی وقوف، خود پورتال من بدين عقي
اينان که فعاليت گسترده و موفقيتهای . چنانکه دهها تبصرۀ بی معنائی که از اين و آن شنيده شده، شاهد مدعا توانند بود

يشتريست، که در قلب نامصفای ايشان فرو ميرود، از شان گرديده و بمانند ن" خار چشم"چشمگير و بی نظير پورتال 
،  اما بدانند که " جاغور گنجشکی"اين مآل نيديشان . هيچ فرصتی دريغ ندارند، تا نيش خود را به پورتال وارد نکنند

 ستبر و بس سفت و ضخيم دارد، که نيشها را يکسره ميشکند و پوسِت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
  .نيشزنها را نوميد ميگرداند

، راه "طرفی نبستند"ها از حمالت خود بر خود پورتال به اصطالح حضرت حافظ "کله گنجشکی"بلی؛ چون اين 
صاحب هم " اسير"و خوشبختانه استاد بزرگوار . همان بود که بر سه شاعر واالمقام ما تاختند. ديگری را برگزيدند

  .را ميشکناند" بی وقوفان" آن  چرکيندندان" ی و دوس"جوابی ارائه فرموده اند، که هر 
و دريغم می آيد که معنای .  رفت"بی وقوف" کلمۀ  حديث از".گپ از گپ ميخيزه"يا " از گپ گپ ميخيزه"گويند که 

  ):و باصطالح کج و معوج فارسی ايران ــ بازگو نکنم(اصطالحی آنرا در همينجا باز نگويم 
دری افغانستان ". بيخبر"و " ناآگاه"يعنی " بی وقوف"است و " آگاهی و دانستگی"نای کلمۀ عـربی و در مع" وقوف"

ميراثيست از تداول مردم هندوستان، که از طريق ای غير اصلی آن استعمال ميکند، و آن مگر اين ترکيب را در معن
 را "بی وقوف"ای هندی کلمۀ در فلمه. ، گرديده است"دری و پشتو"فلمهای هندی وارد زبانهای افغانستان، از جمله 

و همين مدلول . استعمال ميکردند، "انسانانی که پابند هيچ ضابطه ای نبودند"و " بی بند و بار"برای اشخاص 
، نيز در همين مفهوم   استکار رفتهاصطالحی اين ترکيب است، که در ملک ما تداول يافته و آنچه درين نوشته ب

  .ميباشد
  

  :خوانندگان ارجمند
. از قالب خود تهی گشت و از انبساط خارج" طنز"د داشت، که خواهييم "معـفـو"ذور و باصطالح ماليان ـمع حتمًا

شست و شو دادم، و به گفتۀ ايرانيان " دريای شور"چه کنيم؛ من سعی بندگی خود را بجا کرده و اين سطور را در 
  :دادم، اما سودی نبخشيد، چون قدما گفته اند" شستشو"
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  ت کسی را که کرده اند سياه         به آب زمزم و کوثر سفيد نتوان کردگليم بخ

  

 هم بشوئيد، همان بی نمکی "دريای شور"زار بار در ـرا ه" ماروفی صايب"نی اگر طنزهای ـيع
  !!!!!!!که استند، استند

   
  
  

  !!!!آينده" بی ـ با ـ نمک"تا طنز های 
  


