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 دپلوم انجنير خليل هللا معروفی
   ٢٠١۵ دسمبر ١۵     برلين ــ 

  

  

  

  

  ١اين خيره سر نگر که سخن مختصر گرفت
ھمان قسمی، که در اھداف نشراتی و ايدآلھای خود  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ممتاز و بی رقيب است ــ در بين تمام صفحات انترنتی و کالسيک افغانھا در داخل و خارج 
چه . استو راھگشای  یافغانستان ــ از نگاه ذوق و سليقه و امالء و انشاء نيز پيشقدم و راھنما

ای سياسی و عالمانۀ پورتال بھره می برند و چه بسا تحليلگران در داخل و خارج که از تحليلھ
. نخبگانی که بدون مطالعۀ مطالب پورتال لب به سخن نمی گشايند و سر ميز مدور نمی نشينند

 اين وبسايت، ھيچ کسی که ذره ای از وجدان و انصاف دارد، ِ شامخِدر برابر عظمت و جايگاه
  !!!!!!نمی تواند سر تعظيم خم نکند

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ی را که "درستنويسی" و "درستگوئی"و نظام سيستم امالئی 
 از جملۀ !!!نمونه؛ برای افغان و برای ايرانیعملی می کند، برای ھمه سرمشق است و 

سرسپرده  کند، و شاگرد اقتداء سيستم امالئی پورتال ما بهوبسايتھائی که حتی االمکان می کوشد 
  !!! است"افغان جرمن آنالين"اشد، يکی و بلکه به درجۀ اول، وبسايت  ما بو وفاء شعار

 حکايتی را "افغان جرمن آنالين"که خيره سری مسخره و نمکحرام از ھمين وبسايت ! و عجبا
.  زير نام مستعار نشر کرده است٢٠١۵ دسمبر ١١ نياکان خود بافته و به تأريخ ِ"ِبند تنبان"از 

 که ھنوز الفبای زبان دری را ياد نگرفته است، دھان خود را باز ،"نويسنده"اين به اصطالح 
کرده و سخنانی را بر زبان رانده، که از دھان خود و پورتال و پورتالبافان بی وقوف و ھرزه 

  .اش کالنتر است

                                                 
  :استعاره کردم، که ھفت صد سال پيش فرمود "حافظ شيرازی" ــ عنوان را با کمی تغيير از بيت مشھور حضرت  1

  زين قصه ھفت گنبد افـــــالک پرصدا ست
  !!!کوتھنظر نگر، که سخن مختصر گرفت

من مگر به دالئلی، ھمان طرز باال . د می آورن"کوتھنظر ببين، که سخن مختصر گرفت"ًمصراع دوم  را بعضا در ھيئت 
  . را ترجيح ميدھم
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ُخود را  پت  ِ"طرز خرام" ولی ھرقدر بخواھد خود را بپوشاند و پنھان دارد، نويس،راقم مستعار
نشان انگشت و پل پای اين مسخرۀ خيره سر را ھرکس با او سر و کاری پيدا !!! واندکرده نميت

  .ًکرده باشد، فورا تشخيص می دھد

 را "خيره سر"در اين نوشتۀ مختصر مگر در پی آن نيستم، تا رد پای و نشان انگشت اين 
ی ست، که اين مسخره کس. ارزيابی کنم؛ فقط اشارتی بس است، تا فرد مشخصی را نشانی کند

 "ھنسان" را به شکل "انسان"ًتلفظ می کند؛ مثال  ٢"ھای ملفوظ" را در ھيئت "ھمزه "و" الف"
 را "می گوئيد" و "بگوھيد" را "يدبگوئ" و "ھاب" را "آب" و "ھين" را "اين"تلفظ می کند و 

  ... ."ھسالم"را " اسالم" تلفظ می کند و "ھفغان" را "افغان" اين بدبخت حتی ".می گوھيد"

 چنين شده است؟؟؟ داستانی دارد، سخت جالب، که به "خداشرمانده" و "بالزده"اما چرا اين 
  :خواندن و شنيدن می ارزد

"گاوزنبور"گويند کدام . "َبغ می زد"قصه کردند، که وقتی از مادر زاده شد، مانند تمام نوزادان  ِ 
زد، از باالی سر نوزاد گذشت و بر زبان دراز نوزاد چند  ظالم که در ھمان حوالی چکر می

 بار آمد و وقتی سر گپ زدن "مصدوم اللسان"ھمان بود، که طفل معصوم، !!! بوسۀ جانانه نھاد
گرچه اکثر سخنان را به مرور . آمد، ھرچه مادر مھربانش برايش ياد می داد، غلط تلفظ می کرد

  !!! ھرگز مرفوع نگشت"گاوزنبور"ِنشان انگشت زمان اصالح کرده رفت، اما نقيصۀ کلی 

 می شود؟؟؟ "قيس جان کبير" را چه بال پيش مانده است، که آلۀ دست "بالزه"و نمی دانم که اين 
دو در زير و پيوسته  کرده ھشيارتر است، مردکۀ بيچاره را ھميشه "زاغ" که از "قيس جان"و 
ِبجل ملت" و "بودنۀ لتخور" ــ "رهھين بيچا"از ھمين سبب است که . لت می اندازدو  ِ ُ   وبسايت "ُ
   چه معنی دارد؟؟؟"بودنۀ لتخور"و می دانيد، که .  ــ شده است"افغان جرمن"

و اما در بين . دارند  است، بودنه ھای بيچاره را به جنگ وا می"بودنه بازان"چنان که رواج 
ه ھمه بودنه ھا، آن بيچاره را شود، در حدی ک  ھمه واقع میِتمام بودنه ھا يکی مقھور و مغلوب

بودنۀ " استاد ھستند، چنين بودنه را "گپ ساختن"مردم کابلجان که در . کنند لت و کوب می
  . نامگذاری کرده اند"لتخور

ِبجل ملت"و  ِ ُ  را "بجل"ً يعنی چه؟؟؟ قماربازان ــ چنان که رسم قمار و قماربازی ست ــ بعضا "ُ
اين . رسمی که انداخته شود، ھمان يک حالت را اختيار کندطوری می آرايند، که به ھر اسم و 

ُکار را با ريختن سرب مذاب در گوشه ای از بجل ھمی کنند، و آن طوری که  ِ . کس نشودِمعلوم ُ
ديگر فقط يک حالت را می شناسد، ھمان حالتی را که سطح سنگين و يا بھتر بگويم " بجل"چنين 

  . بجل حکم می کند"سنگين تر"

و و لت بخورد، فقط و فقط ھمان يک َ ھم، ھرقدری که د"افغان جرمن آنالين"عار نويس اين مست
خوش دارد؛ حالتی را که دو بخورد و لت بخورد و بی آب گردد را ھمان حالت را می خواھد و 

ُھاشميان گھواره جنبان"ِو از کون سگ کشيده شود، به مانند   و  اين لودۀ واماندۀ ملعونــ" ِ
    !!!!!!!!"انيتپسماندۀ انس

                                                 
 انداختم، که "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"را ھفت سال پيش در پورتال " ھای غير ملفوظ " و"ھای ملفوظ" ــ بحث 2

  :زبانی عاجز اند که از درک چنين باريکيھای "ھاشميان"البته احمقان و بيسوادانی از قبيل . سرمشق بسا نويسندگان گشت

  !!!"يک نی گفتند و صد آسان"


