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 Political  سياسی

      
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جنوری ١١برلين، 
  
  

  
  "جرمن جرمن"بی مضمونی سايت 

  

  "تحفۀ محبت"رقص و 
  
  

  ٢٠٠٩ز اول سال ــــطن
  

  ».مگس خانه کند" جرمن جرمن"کم است که از بی مضمونی در دهان سايت « : ی پيش نوشتم که در مقاالت چند
مقاله نمی فرستند،  متصديان " جرمن جرمن"اين طنز نيشدار و نيز آوردن لست همکاران سابق که ديگر به سايت 

به جلب همکار از هر طرف  آمده و وبدن خود را ُجم داده، به تکاپ" غير متحرک"سايت را واداشت که آن قسمت 
  :درين راه به وسايل مختلف دست يازيدند . مقاله گدائی نمايندپرداخته و از ايشان 

  :  ــ تلفونهای بر در بر به نويسندگان و شعراء و گرفتن ريش ايشان و الحاح و زاری بدين مضمون که ١
ن، اگرنی بی آب  بفرستيچيزی ما برِ  طور ميشه هرو به سر اوالدايتان؛ آفتاب روز قيامت به لحاظ به لحاظ خدا و « 

  »!!!!!!!!کم می آئيم، ميشيم و پيش حريف
  
  :ــ اخذ کردن مقاالت از سايتهای ديگر، بدون ذکر مأخذ و بدون اين که در سر يا پای مقاالت بنويسند که مثًال ٢
  .و غيره" فالن و بهمان سايت: مأخذ "و يا " اقتباس از فالن و بهمان سايت "

  :پرده بردارم،  و آن اينکه " جرمن جرمن"در اين ارتباط بايد از يک ترفند  ديگر سايت 
مطلبی را از کدام سايت اخذ کرده و مرجع اخذ مطلب را افشاء هم ميکند، ولی با يک " جرمن جرمن"سايت 

جرمن " مثًال سايت ".ارسالی فالن و بهمان سايت": نرم و نازک و آن اينکه بر فرق مطلب مينويسد " ترفندک"
 اخذ "دوستداران وطن" از سايت "گزارش تصويری از عاشوراء در کابل"مطلب مصوری را  زير عنوان " جرمن

  "ارسالی صفحۀ دوستداران وطن": کرده و بر فرق مطلب نوشته 
را  "دوستداران وطن"ديدم، رفتم  سايت " جرمن جرمن" در سايت ٢٠٠٩ جنوری ٨همينکه اين مطلب را بروز 

اين مطلب " دوستداران وطن"کشفم اينست، که سايت . بلی؛ رفتم به آن سايت و کشفی کردم عجيب و غريب. گشودم
دوستداران "و اگر ميفرستاد، بايد عين مطلب به عين شکل هم در سايت . نفرستاده است" جرمن جرمن"را به سايت 

سايت "يا " سايت آخذ"به حيث "  جرمنجرمن"چون سايت ". جرمن جرمن"درج ميبود و هم در سايت " وطن
را دگرگون بسازد و عکسهايش را کم و زياد و يا پيش و " مطلب اخذ شده"به هيچ صورت حق نداشت که "  گيرنده

  :يعنی در اساس بايد اينطور ميبود که !!!!! پس نمايد
يعنی سايت " ل اليهرَسُم"ــ و در سايت " دوستداران وطن"ــ يعنی " لرِسُم"عين مطلب در سايت به اصطالح 

چون عين مطلب را در اين دو سايت، به . ــ بايد کامًال با عين محتوا و به عين شکل نشر ميگرديد" جرمن جرمن"
  :عين شکل نمی يابيم، بدين نتيجه ميرسيم، که 

ات خود را دستکاری کرده، که اين به ذ" دوستداران وطن"مطلب اخذ کرده از سايت " جرمن جرمن"ــ يا سايت 
  !!!!!کاريست بس نامشروع
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  :، خود بر فرقش نوشته"سرقت"ــ و يا اينکه اين مطلب را از آن سايت گرفته و برای نجات از بينی بريدگی  
  

  "وستداران وطندارسالی صفحۀ «                                               
  

اين مطلب را به جائی " دوستداران وطن"ميشد که صفحۀ من ورشن دومی را قرين به حقيقت ميدانم، چون اگر قرار 
ميفرستاد، که باهم از نگاه فکری و ديد سياسی بسيار نزديک " آزمون ملی"بفرستد، بايد از همه اولتر آنرا به سايت 

آنرا " دوستداران وطن"پس معلوم است که سايت سراغ نميگردد، " آزمون ملی"و چون اين مطلب در سايت . ميباشند
  .نفرستاده است" جرمن جرمن"ه ب
  
  ".جرمن جرمن"خود سايت " ُورد" ــ نشر مقاالت سابق با تغيير تاريخ نشر و يا با حذف تاريخ نشر، از آرشيفهای ٣

  ٢٠٠٨ دسمبر ٢٩مؤرخ  »!!!!تقرر فکری ندارند" جرمن آنالين"متصديان «  داستان اين کارنامه را ضمن مقالۀ
  .ند و کنجکاو ميتواند بر آن نظری افگندخود شگافتم و خوانندۀ ارجم

  
ت، و از همين سبب است که نيس" افغانان اصيل"کارِ " کردنعذر و زاری "راه اول را بايد مشروع دانست، ولو که 

حذف کرده و آنرا سايت " ُمنقاد"و " جيوجيوگر" را از سر نام اين سايت "افغان"عظمت و پرغرور کلمۀ با
  .  می نويسيم"جرمن جرمن"

  .بشمار می آيد" سرقت ادبی"و خالف تعامالت مطبوعاتی شمرده شده  و در زمرۀ " غير مشروع"اما راه دوم 
  :من نام يک تعداد مطالب را درينجا بشکل نمونه ذکر ميکنم، که بدين ترتيب از سايتهای ديگر دزدی شده اند 

  
  : " غانافغانستان و عربهای اف"زير عنوان " وحيد مژده"مقالۀ آقای  ــ 

در بر "  سرخط"به حيث  مقاله را "بخش دوم" چند سطر از متن  کهــ با حذف پيشانی مقاله" آزمون ملی"از سايت 
قابل . احمد شاه مسعود، نشان ميدهد، " کابل ويران"تبهکار  را با جنگساالر "اهللا عزامعبد"عکس و ميگيرد، 

اقتباس کرده و اين " خبرگزاری صدای افغان"ز سايت اين مقاله را خود ا" آزمون ملی"يادآوريست که سايت 
   :امانتداری را در پای مقاله چنين مسجل ساخته است 

  

  خبرگزاری صدای افغان
  

ميفرستاد، چرا " جرمن جرمن"اين مقاله را که متضمن دو بخش اول مقاله است، به سايت " مژده"اگر خود جناب 
مراجعه نمايد، هر " آزمون ملی"؟؟؟ اگر خوانندۀ ارجمند به سايت نفرستاده است" جرمن جرمن"بخش سوم آنرا به 

  !!!!سه بخش اين مقاله را در آن خواهد يافت
  

از طبع شاعـرۀ زيبابيان افغان، ميرمن آصفه خليل مسعودی، که حدودًا چار هفته پيش ــ  دقيقًا " مرد افغان"ــ  شعر 
نميدانم، سايت . گرديده بود" غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف" ــ زينت بخش  پورتال ٢٠٠٨ دسمبر ١٦به تاريخ 

 جنوری ٦کرده و بر فرقش تاريخ " کوری و کبوتی"ُورد همين شعر جذاب را از کدام سايت ، " جرمن جرمن"
من با خانم آصفه جان مسعودی تماس تلفونی گرفته و از ايشان در زمينه جويای معلومات .  را زده است٢٠٠٩

  :ايشان قاطعانه گفتند گرديدم و 
  

  ».نفرستاده ام" فغان جرمنا"اين شعر را شخص خودم به سايت « 
  

اين شعر را به دوستان خود هم از طريق ايميل فرستاده ام، که شايد يکی از ايشان « : ايشان اين نکته را نيز گفتند که 
  ».فرستاده باشد" افغان جرمن"آنرا به سايت 

  .نشده است" جرمن جرمن"ه جان مسعودی خود حاضر به همکاری با سايت پس نتيجه ميگيريم، که آصف
  

لی  و،درينجا بايد بصراحت تام بگويم، که هر نويسنده و شاعر حق دارد با هر سايتی که دلش بخواهد همکاری نمايد
  :وقتی همکاری خود را عرضه ميکند، بايد اين نکات را جدًا مد نظر داشته باشد 

خلقان و پرچميان دو آتشه گرديده و کيف و کان اداره اش بدست ايشان درآمده است، شايستۀ ــ سايتی که النۀ 
  !!!!همکاری نيست

 برخاسته و وطنپرستان و مبارزان صديق افغان را "خلقی ــ پرچمی"ــ سايتی که به طرفداری از جنايتکاران نامدار 
  !!!!تخطئه مينمايد، شايستۀ همکاری نيست

آنکه عد از بــ را " خلق ــ پرچم"رژيم سفاک " شورای انقالبی"آن عضو مشهور و بدنام " امنامۀدشن"ــ سايتی که 
ظر  خود زير نامهای مستعار به نفعش ن به نظرخواهی گذاشته وشکار گرديد ــ سجل و سوانح منحوسش بر همه آ
  !!!! ميدهد، هرگز شايستۀ همکاری نيست

  :ميگويم که تمام  بصراحت باز
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را ندارم، که به احمد و محمود و کلبی و مقصود تلفون " جرمن جرمن" زشت آن اشخاص خاص سايت من خاصيت
همکار بودن "و  "  هم صنفی بودن"و به پاس " دوستی و سابقۀ آشنائی" زده و از ايشان تقاضاء نمودند، که به پاس

نه من و نه کدام !!! نه خير!!! قطع کنند" نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"ارتباط خود را با پورتال ، " در افغانستان
را نمی کنيم و بلکه چنين کاری را توهين و تحقير قبيح اين کار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"عضو ديگر پورتال 

  : توهين و تحقير به دو دليل ذيل !!!! صورت ميگيرد سوئییم، که ازش چنين تقاضابه  نويسنده و شاعری ميپنداري
ــ چنين کار خالف آداب انسانی و خالف تعامالت مشروع مطبوعاتی بوده و تحميل عقيدۀ خود بر نويسنده و 

" آزادی فکر و انديشۀ" بلی؛ اين کار تصرف در حريم !!!!! چنين تقاضائی صورت ميگيردايشانشاعريست، که از 
ارزانی نويسنده و شاعر د بزرگ به و عطيه ای که از طرف خداون  و شاعر است، و بزرگترين موهبتنويسنده
  !!!! را نگه  دارد"آزادی در تصميم گيری"و " ر و عقيدۀآزادی فک"اينست، که گرديده 

 است، که زير تأثير سخنان چرب و "ست عنصرُس"، آنقدر "تقاضا عنهم"نده و شاعر سايشان فکر کرده اند، که نويــ 
  !!!!دنرومي" جرمن جرمن"کنندۀ اغواء گران ء نرم و اغوا

      
  ":ازدياد عساکر امريکايی يا افزون شدن مصيبت در افغانستان" زير عنوان "حميد عطا ادم"ــ مقالۀ جناب 

، البته بدون ذکر مأخذ و منبع )مقالۀ دهم ( ، اخذ گرديده " صدای افغان" حدس ميزنم که اين مقاله از آرشيف  سايت 
نيز عين تاريخ را " جرمن جرمن" است و سايت ٢٠٠٨ دسمبر ٢٣مؤرخ " صدای افغان"اين مقاله در سايت . اقتباس

  .در طاق پيشانی مقاله نگه داشته است
  

اما خوانندۀ ارجمند حتمًا خواهد ". جرمن جرمن"اين بود مشتی نمونۀ خروار از کارروائی های نامشروع سايت 
ف تعامالت مطبوعاتی ميزند؟؟؟ جواب چرا دست به چنين کارهای غير ُمجاز و خال" جرمن جرمن"پرسيد که سايت 

   : به دو دليل ذيلبسيار ساده است و آن 
  :ــ اول اينکه به مردم بی خبر از دنيا بفهماند، که 

به " افغان جرمن آنالين"و لست ارائه شده اش، با پورتال "  ماروفی صايب"اين نويسندگان برخالف ادعای « 
  »!!!!!!همکاری خود ادامه ميدهند

  : اينکه  به خلق اهللا تفهيم نمايند، که ــ دوم
برايما " درگد"در دهان پورتال ما منگس خانه نکرده است، بلکه نويسندگان " ماروفی صايب"برخالف ادعای « 

  »!!!!!مقاله و شعر و غيره ميفرستند
  

قالۀ آقای يکی هم اينست که در م" جرمن جرمن"سايت " گردانندگان"از تقلبات متصديان و باصطالح ايرانی 
سيستانی که به نظرخواهی گذاشته شده بود، بسا نظرات را بقلم خود همکاران خويش نوشته و زير نام های مستعار 

 نظراتی را از زبان بعض جا پيش رفتند، که حتیايشان درين قسمت  تا آن. به حيث نظر خوانندگان جلوه دادند
که بنام يک نويسنده و شاعرۀ محبوب افغان جعل گرديده ، " نظر"در يک . نويسندگان شناختۀ افغان هم جعل کردند

چون من با آن نويسنده و شاعرۀ ارجمند از سابق ارتباط . نيز رفته بود" خليل اهللا معروفی"ذکر خيری از  بندۀ اهللا 
  :گفتند که صراحت تام وضوع را استفسار کردم و ايشان بتلفونی داشتم، تعجب کرده ، تلفون را برداشته و از ايشان م

  
همکاری ميکنم و ديگر به هيچ سايت ديگری مطلب " مشعل"و " کابل ناتهـ"و " فردا"من فقط با سه سايت « 

  » !!!!!!نفرستاده و به هيچ وجهی با ايشان همکاری نميکنم
  : و باز گفتند 

  »!!!!!دآدم اگر در نظرخواهی بخواهد شرکت بکند، به نام مستعار مينويسد و نه به نام اصلی خو« 
  
  

  يک سخن خنده آور، ولی جدی
  

  ) :دزد در سر خود پر دارد"(دز ده سر خود پر داره"گويند که 
که به قلت همکاران و بالوسيله به قلت مطالب دچار ميباشند و کس بمانند سابق همراهشان " جرمن جرمن"متصديان 

ر نشراتی خود را بيرون ميدهند، تا به مردم همکاری نميکند، دقيقًا در همين لحظات خراب و پريشانی، احصائيۀ کا
  »....آی مردم، ما بيچاره نشده ايم، ببنيند که چقدر مقاله بيرون ميدهيم« : بفهمانند که 

 خود ٢٠٠٨، بود، که به تاريخ نهم جنوری راپور نشرات سال "دزد سر خود پر دارد"بلی؛ به تأسی از فحوای مثل 
  نشر کرده و آن را حتی "٢٠٠٨ت دری و پشتوی افغان جرمن آنالين در سال راپور مختصر نشرا"را زير عنوان  

  . عدد نشان داده شده است١٧٣١ به ٢٠٠٨در اين راپور تعداد مجموعی مقاالت سال . به نظرخواهی گذاشتند
ی که طور. من که هر روز اين سايت را زير نظر ميگيرم، برداشت ديگری از تعداد مطالب منتشره درين سايت دارم

اشاعه " جرمن جرمن" نشان ميدهد، بسا روزها يک الی دو مقالۀ جديد در ٢٠٠٨مشاهداتم در شش ماه دوم سال 
اگر از روی ُمراعات  و . مييابد و به ندرت و کدام روز نيکبخت باشد، که تعداد مقاالت يکروز به پنج عدد برسد
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عدد  فرض بکنيم، مجموع مقاالت " دو و نيم"را به " جرمن جرمن"بزرگ منشی ، تعداد اوسط مقاالت رومزۀ سايت 
.  عدد می يايم٤٥٠ ــ  در حدود ی آن"جرمن جرمن" را ــ با مد نظر گرفتن تمام تقلبات ٢٠٠٨شش ماه آخر سال 

بدين حساب تعداد مجموعی .  مطلب بوده باشد٧٠٠البته تعداد مقاالت شش ماه اول اين سايت بيشتر و شايد در حدود 
و چون ميالن رو به .  عدد خواهيم يافت١٢٠٠ تا ١١٥٠ين سايِت رو به انحطاط  را در سال گذشته حد اکثر مقاالت ا

  . مقاله هم نرسد٨٠٠يد به آستانۀ پايان است، اين تعداد در سال جاری شا
  :، که آهسته بگويد" جرمن جرمن"بيخ گوش متصديان در کسی باشد که برود و 

  
  "ماندآن سبو بشکست و آن ساقی ن"

  
تقديم ميکردند، بر اثر بی ُمباالتيها و بدماشی های چند کهنه و بر در بر کسانی که زمانی برای شما مقاالت فراوان 

يا اهللا يا "بريدند و حاال روزی رسيده که سايت دست زير االشه نشسته، " جرمن جرمن"پيخِ  کهنه خيال سايت، از 
شده باشند، " سنگک"و مثل اينکه مقاالت جديد .  ورود مطالب جديد استِه گفته، چشم برا"يا عزيز يا عزيز" و "اهللا

  .انتظار دوامدار هم سودی نميبخشد
صيد ماهی ه گيری شباهت پيدا کرده اند، که در آب بی ماهی، ببه همان ماهي" جرمن جرمن"ن سايت متصديا
يکی دو   ،ک شان گير بماند و در اخير روز منتظر می مانند که چيزی در چنگ صبح تا به اِهللا شام؛ از ول اندـمشغ
  !!!! پت و پريشان بخانه برميگردندرا در چانته زده، پشت سر خود را خاريده ، " سگ ماهی "دانه 

  
حتمًا بر من خرده خواهد گرفت، که چرا کوچکترين رحمی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندۀ ارجمند پورتال 

را قبول نميکنم؟؟؟ خوب وقتی که گپ " مؤمنان مسلمان" ندارم و گپ  متصديان درمانده ترش،درمانده وبر آن سايت 
  :ازين قرار است 

حاال که فرض را چنان !!!  مقاله نشر کرده١٧٣١درين مدت " جرمن جرمن" فرض ُمحال قـبول کنيم که سايت به
. افتيده است"جرمن جرمن" قلم چه کسانی در سايت نهاديم، بايد نقادانه بپرسيم، که چه نوع مقاالت با چه محتوا و از

  :اجازه بدهيد که قصه ای را بدين مناسبت بازگويم 
وقتی اين بيچارگی شير را . يک بچه گرِد شير ميگرددتنها گويند روزی ماده شغالی با شيری روبرو شده و ديد، که 

.  وضع خود مقايسه کرد، که نام خدا دوازده چوچه دور سرش غـُمُبر ميزنند ، دلش بحال شير سخت بسوختبديد و با
  :دل شير را بدل خود بسته، نزد شير رفته گفت 

 ،خدا کم نکندردم، ه وقتی من بعد از شکار بخانه برگدلم بحالت بسيار ميسوزد که فقط يک بچه داری، در حالی ک« 
نوعی طعنه نهفته نيرنگباز  شير چون دانست، که در دلسوزی شغال ».دور سرم جمع ميگردند چوچه ام "دوازده"

  :است، برايش گفت 
، تاسی خو (... » ؟؟؟؟ندشاب" شغال"است، چه کنيم دوازده بچه را که همه " شيربچه"من يک بچه دارم، مگر « 

  !!!!)دوه لس بچی لری، مگر تول شغاالن دی
  
  

  "تحفۀ محبت"داستان 
  

به " جرمن جرمن"را در سايت " اسير"شعری از فخرالشعراء جناب محمد نسيم  ــ ٢٠٠٩ــ دهم جنوری ديروز 
  :مه چنين است دو آن مق. بارنامه نشر کردند و آن هم با مقدمه ای گويا از طرف خود شاعر

  
 Obamaاوباماست                                                 « 

  
 !Afghan German Online در پورتالدوستان گرانق

در شمارۀ اخير مجله وزين درد دل افغان منتشرۀ کاليفورنيا به گردانندگی دانشمند محترم آقای وهاج مضمونی پر 
محتوايی به قلم جناب شان در مورد انتخاب بارک اوباما رئيس جمهور جديد امريکا نوشته شده که انگيزۀ سرودن 

 اين شعـر را منحيث اولين تحفۀ محبت به پورتال وزين تان تقديم کرده و وعدۀ همکاری اين شعر گرديده است، من
  ».های آينده را هم ميدهم

 تنها ميخواهم .  نميکنمتبصره ای همنيست، بر آن " اسير"من تا متيقن نگردم که اين تبصرۀ اهدائيه از خود استاد 
جديد " جرمن جرمن"قديم و " افغان جرمن آنالين"ورتال از سابق با پ" اسير"، که جناب استاد نمايميادآوری 

، چه و وقتی که چنين است. بر اين نکته داللت ميکند" جرمن جرمن"ند و شواهد کافی در سايت همکاری داشت
   ؟؟؟؟بنامنداستاد  "اولين تحفۀ محبت" را  و آن شعـردن بياوراستادر ـ را پيش از شع که چنين تبصره،بود یضرورت

  
افتاد و ميدانيد " جرمن جرمن"و متزلزل ، باز گذرم به سايت مضحک ٢٠٠٩ جنوری ١١  امروز پيشين١٣ساعت 

  ؟؟؟  دادستدکه چه کشف عجيبی 
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  :کشف عجيب 
حه آن شعر استاد اسير را دوباره بر صدر صف" سايت جرمن جرمنخدا به شما روز نيکی بدهد، که خوانندۀ عزيز 

  .  را حذف کرد"تحفۀ محبتين اول" اهدائيه گذاشته و آن مقدمۀ 
" افغان جرمن"قابل توجه اينست، که شعر استاد اسير را در اول بشکل پی دی اف و بدون فورمات و رواق و آرم 

و بشکل معمول آن سايت " افغان جرمن"در تمپليت ، آن را ولی حاال. مردم ثقه جلوه نمايدنشر کرده بودند، تا نزد 
  !!!را بر فرقش کوبيده اند جنوری ١١نشر کرده و تاريخ 

 سايت دوباره ٢٠٠٩ جنوری ١١ شام امروز ٣٠ و ٦هنوز تمام نشده، چون وقتی ساعت " تحفۀ محبت"داستان 
" تمپ" را در اين بار آن مقدمه. عرض وجود کرده استباز " تحفۀ محبت"را باز کردم، ديدم که " جرمن جرمن"

  :ند خود سايت و بدون بيرق سه رنگ چنين تغيير داد
  
  ١١/١/٢٠٠٩، نسيم اسير                                                                                                          ا« 
  

  " ! افغان جرمن آنالين "دوستان گرانقدر پورتال 
شمند محترم آقای وهاج مضمونی  کاليفورنيا به گردانندگی دانمنتشرة" درد دل افغان"در شمارۀ اخير مجله وزين 

 انگيزةپر محتوايی به قلم جناب شان در مورد انتخاب بارک اوباما رئيس جمهور جديد امريکا نوشته شده که 
 وعَدة محبت به پورتال وزين تان تقديم و تحَفةسرودن اين شعر گرديده است، من اين شعر را منحيث اولين 

  ) نقطۀ آخر جملهبدون( »همکاری های آينده را هم ميدهم
" اسير"جناب محمد نسيم شعراء ل ا نوشتۀ فخرامالئی،  و  تايپیاين پراگراف که مشحون است از اغالط يقين دارم که 

  !!!!ميباشند ــ نيست" ادب دری"ــ که خود استاد 
  

 ثبت کرده ده ــ  و دستکاری گرديتغيير هيئت داده  سه بارکه ــ را " اسير"شعـر استاد نقل شدۀ ه ورشن  من هر س
  !!!! بيرونش خواهم دادلزومام و در صورت 

  
سخن رفته، کو آن طنز؟؟؟ به ايشان " ٢٠٠٩طنز اول سال "خوانندۀ ارجمند خواهد پرسيد که در تاالق مقاله از 

  :بشارت ميدهم که اينک  آن طنز را تقديم ميکنم 
   
  

  ٢٠٠٩طنز اول سال 
  

  "!!!يک نی و صد آسان"
  

و " ذکر خير"و " خوش طبعی"و " طنز"ی بيارايم و وقتی پای "ذکر خير"ن طنز امسال را با می خواهم اولي
زينت "و "  مجلس آرا" "جرمن جرمن"به ميان آيد، چقدر بد ميشود، که سايت مشهور به " خنداندن"و " خنديدن"

  !!!نباشد" بخش محفل
  

  :را دارد " طنز"کم پيش از گذر به اصل مطلب نکته ای را روشن ميسازم، که آن هم ح
می افتم و سالهای بسيار قديم ، آنطرف تر نيم قرن گذشته، که " آمد آمد"مينويسم، به ياد ترکيب " جرمن جرمن"وقتی 

در آن زمان در .   در ملک ما آرامی بود و امنيت بود و صلح بود و فکر مردم ما را جنجال های امروزه نمی آُزرد
بهانه " کلمه"همين دو در پيشوندیِ . سخن می رفت" آمد آمد"طبوعات و اهل قلم ما از زبان مردم ما و نيز در زبان م

  .بگويند و بنويسند"  بهارآمد آمِد"را گرامی داشته و " بهار"ای می جستند، تا مثًال پيک 
ی چه چيزی تداعی ميگردد؟؟؟ ازين ترکيب بصراحت استنباط ميگردد که با استعفا" جرمن جرمن"اما از ترکيب 

و " جرمن جرمن"سابق، از آن چيزی باقی مانده که در ترکيب " افغان جرمن"چند افغان راسخ از عضويت پورتال 
  .انقياد طلب پوشيده و آشکارای اين سايت، تبارز و تجسم می يابد" جرمن پرستان"در پاليسی 

  

  :سؤال 
يان تبريک نگفت؟؟؟ مگر اين مناسبت و تبريِک سال نو عيسوی را تحريم کرد و آن را به جهان" جرمن جرمن"چرا 

تقريب فراموش متصديان آن سايت گرديده است؟؟؟ يا که نميخواهند سال نو عيسوی را به جهانيان تبريک بگويند؟؟؟ 
عرضه بدارند، مورد انتقاد " خط روان"و يا اينکه فکر ميکنند، که هر جمله ای را که در طاق پيشانی خود به حيث 

 در زمانی که آن پنج نفر فعال و مترقی عضويت پورتال قرار ميگيرد؟؟؟" ماروفی صايب"قی قلم ادبی و شماتت منط
را داشتند، چنين سهل انگاريی صورت نميگرفت و به هر مناسبتی از طرف پورتال چيزی " افغان جرمن آنالين"
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مس و يا روزهای تاريخی رواق آن عرضه ميگرديد؛ خواه عيد مؤمنان مسلمان بود و يا عيد کرس" خط روان "ضمن
  !!!افغانستان عزيز و يا موضوعاتی ديگر که شايان تذکر بود

   
  : را بيان نمايم ٢٠٠٩حاال وقت آن رسيده که دليل اصلی تحريم تبريک سال 

 ١٩٧٩ دسمبر ٢٧  يا ١٣٥٨وقتی چندين روز پيش نسبت حلول سيهروز ششم جدی " جرمن جرمن"متصديان سايت 
طنز شش "همان بود که . قرار گرفتند"  ماورفی صايب"خود را تعبيه کردند، مورد نوازش " اعالن متحرک"آن 
اوقی ادب "ايشان رفتند پيش کدام . کشيدم" کافر"را نثارشان کرده و همان يک جملۀ شان را به چار کتاب " جدی
ق عرضه کرد و ما ديديم و  زور زده، جمله ای را با طمطرن را بکند و آن ظالم هم زور زده تا چارۀ دردشا" فهم

فکری تقرر " جرمن آنالين"متصديان "ضمن مقالۀ دومی زير عنوان " ماروفی صايب"همه شاهد بوديم که قلم 
بعدًا وقتی . را نيز غلط  ثابت ساخت" پر طمطراق ايشان" خود ، آن جملۀ ٢٠٠٨ دسمبر ٢٩مؤرخ   "... ــ!!!ندارند
ورش ديگر نرسيد و عقلش از چارۀ کار عاجز ماند، بهتر دانست که چاره را حصر ديد و ز" جرمن جرمن"سايت

  :دست بدامان همان دو ضرب المثل مشهور کابلی زده و در دل و در عمل بگويد 
   

  " !!!!!شتر را ديدی، نی نديدم"و  يا که   "   يک نی و صد اسان
  

انقالب اسالمی  شهيد گرديد ــ خوانده در آثار مرحوم عالمه مرتضی مطهری ــ عالم شهير ايران که در عنفوان 
ميگويند که . ميسازند" آسان"کار خود را " نی"بودم، که بسا کسانی که از خدا و دين منکر اند، در واقع با يک 

را " دين"را قبول کنند و وقتی " دين"وجود دارد، بايد " اهللا"چون وقتی گفتند ) اهللابالعياذ (وجود ندارد " خدائی"
نماز بخوانند، روزه بگيرند، حج "در دين اسالم مثًال مجبور شوند که . گردن نهند" دين"ايد به امر و نهی پذيرفتند، ب

دروغ و حرام و منافقت و شيطنت و توطئه و ساخته "چون " سيئات"بروند و کارهای نيک بکنند و از کارهای بد و 
يست پر جنجال و آگنده از اشکال، پس بهتر ديدند کار" امر و نهی"چون ُمراعات اين همه . بپرهيزند" کاری و غيره

را از بيخ و ريشه نفی " وجوِد خدا"از همينجاست که !!! بسازند" راحتِِ راحت"بگويند و خود را " نی"که يک 
  .کرده، عذر دين را خواستند و از ايمان به خدا و پذيرفتن دين سر باز زدند

صحت و سقم  اقامۀ دعوايش کاری ندارم، فقط خواستم منصۀ عملی با اصل اين فلسفۀ استاد شهيد مرتضی مطهری و 
 را از زبان يک عالم متبحر و برجستۀ دينی بشگافم و آنرا در مورد سايت "يک نی و سد آسان"ضرب المثل کابلی 

  .تطبيق نمايم" جرمن جرمن"
و به فرمودۀ هفتصد سال پيش که فتنه ها زير سر و توطئه ها در کمر دارد،  " سايت"واقعيت امر اينست که اين 

  حضرت حافظ 
  !!! سر ماست   تبارک اهللا ازين فتنه ها که در  يد    رو نمی آـــــــــــسرم به دنيا و عقبا ف

  
پس کار را يکسره ساختند و . ، خود را رسوای عام و خاص بگرداند" جمله"ظاهرًا نميخواهد بخاطر آوردن آن يک 

سر باز زدند، ولو که پرنسيپ های هميشگی خود را پايمال "  تبريکيۀ سال نو عيسوی"و " جملۀ روان"از آوردن آن 
  :هم کردند؛ بدينقرار 

می دانند که قلم نقاد را بياورند، چطور بايد بياورند و چطور آن را فارمولبندی کنند؟؟؟ چون " خط روان"اگر آن 
آنها مطمئن اند که هر . اشتباهی را کشف خواهد کردکه هميشه موی در خمير می پالد، در آن حتمًا " بماروفی صاي"

و ازين چه بهتر که هرگز نه لوت بزنند و نه . بزنند، پشت و پهلوی خود را خواهند شکست"  لوت و پلوت"رنگ 
بی خبر ازينکه قلم . نجات بدهند" ماروفی صايب"مزورانه خود را از شکنجۀ قلم " شيرغلت"پلوت، و با يک 

  :ان يک بيت را نيک از بر کرده و معنايش را در عمل تطبيق ميکند که هم" ماروفی صايب"
  

  به هر رنگی که خواهی جامه ميپوش       من از طرز خــــــــــرامت می شناسم
  

  نيست که "شتر" شباهت پيدا کرده و کدام قسمت "اشتر"اينک به " جرمن جرمن"ايشان غافل اند از اينکه سايت 
  !!!!!! کاريست در حد جنون،"نياوردن آن يک جمله"تبرئه کردن از طريق خود چنين است، کج نباشد و وقتی که 

  
   سر باز زد؟؟؟٢٠٠٩ همه سالۀ خود، امسال از پيام تبريک سال برخالف تعامالت" جرمن جرمن"ت اما چرا ساي

  : يک ضرب المثل عام ما ميگويد 
  

  »کتی گوشتش آشتی، کتی شوروايش جنگی؟« 
  

ميدانيم، اما وقتی و مقيد صورت ميگيرد و ما همه خود را بدان پايبند " سال عيسوی"ت جهان به حساب تمام معامال
  »، به ما چی؟اين  سال ما نيس« : حلول اين سال بيايد، شيرغلتی بزنيم و بگوئيم 

. طفره رفت مليارد انسان همين کرۀ ارض است و نميتوان از آن ؛ اين اگر سال تو نيست، سال چندبرادر جان گل
  مگر اجازت داريم، که چار پنج  مليارد انسان روی زمين را ناديده گرفته و سال نو ايشان را تبريک نگوئيم؟؟؟
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 بابا جان؛ در همه جا و در همه حال و احوال از همين سيستم شمارش تاريخ استفاده ميگردد و سنۀ هجری مسلمانان 
و " هجری شمسی"م نه بشکل يگانه، بلکه به صورت دوگانۀ حد اکثر در چند مملکت اسالمی رايج است، آن ه

   !!!وی را ناديده گرفتدر معامالت جهانی و در ارتباط  با جهان و جهانيان هرگز نميتوان سال عيس". هجری قمری"
ما جزء همين جهانيم و جزء جهانيان و وقتی که چنين است، نميتوانيم رسم و رواج ايشان را که حاال ديگر صبغت 

  .ی پيدا کرده است، ناديده بگيريمهانی و بين المللج
يا بايد جهان به دهل مسلمانان . استو عاری از فايده برای جهان و جهانيان غيرمفهوم " هجری"بيان تاريخ به حساب 

  رابيارايد و يا اينکه ما مسلمانان تاريخ معمول جهان را برگزنيم و خود" هجری"برقصد و تاريخ خود را به حساب 
جهان را نيز بازی کرده " شاگرد"ما مسلمانان که در دنيای امروزی رول . از پروسۀ عام جهان عقب نکشيم

گرفته و الاقل با ابراز يک تبريک خشک و خالی در شادی ايشان خود را نايده " استاد"نميتوانيم، چرا  رسم و رواج 
   ؟؟؟؟؟شريک نگرديم

  
  "جرمن جرمن"يک نکتۀ جال ديگر سايت 

  
را در افغانستان افشاء ميکرد، به " کی جی بی"مقالۀ آقای حکيم نعيم را که جواسيس " جرمن جرمن"يت سا

نظرخواهی گذاشت و ميدانيد که سرنوشت اين مقالۀ جانانه و نظرخواهی آن به کجا کشيد؟؟؟ در مدت يک هفته ای که 
بعد . ، آن هم در پنج روز اول آن.ئه گرديد نظر ارا١٧جای گرفته بود، فقط " نظر خوهی"اين مقاله در صدر ستون 

!!! بيرون کشيد" نظرخواهی" مقاله را از ستون "جرمن جرمن"کنفر هم نظر ننوشت از آنکه در دو روز آخر حتی ي
از جملۀ اين هفده نظر هم يکی نظر خود جناب حکيم نعيم بود و نظر آخرين هم موقف و تصميم گيری خود سايت 

 ١٥يعنی که در ظرف يک هفته در چنين يک موضوع مهم فقط .  اعالن ختم نظر خواهی، مبنی بر"جرمن جرمن"
  :اين داستان آموزنده به ما می آموزاند، که. نظر ارائه شد

در سايتی که خود النۀ خلقيان و پرچميان شده باشد، معلومدار که کسی به افشاء گری های  
  !!!!!!!!  جواسيس کی جی بی عالقه نميگيرد

   
  

  و افطار با مرداری" جرمن جرمن"ۀ روز
  

ی مضمون گشته بود، بيست ساعت بود که مقالۀ جديد روی اين ب جنوری بکلی ٩به تاريخ " جرمن جرمن"سايت 
 و ميدانيد، چه مقاله ای؟؟؟ مقاله ای را با مضمون سايت را نديده بود، که يکبار بقدرت خدا مقاله ای در سايت افتيد

از پشت کدام کندوی آرد بيرون " فقير محمد ودان" نامی بنام "گاو پرست"ی مشهور و همان  از قلم همان پرچمکهنه
جرمن "انداختند؛ آن هم با مقدمه ای از طرف خود " جرمن جرمن"ر صدر سايت د" مقالۀ جديد"آورده و بحيث 

  .را ميگذارم به طنز بعدی" تبصره"تبصره بر اين !!!! که خدايت نشان ندهد" جرمن
شبانه روز روزه گرفت ــ و روزۀ غرقه گرفت ــ و  به قصۀ شخصی شباهت دارد، که يک" جرمن جرمن"ار  اين ک
  !!!!! روزه را با کدام مرداری باز کرد، در آخر

  

با ". هر چيز به اندازه"دلم ميخواهد طنزهای ديگری را نيز در زمينه قطار کنم، اما گفته اند که 
  .   را بخدای کريم و رحيم می سپارمهمين حسن ختام خوانندۀ گرانقدر 

  
  )تا طنز آينده ( 

 


