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 Political  سياسی

     
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، نهم اکتوبر 
  
  
  
  

 "ُبـتخانه" از "ـرآنُقــ"
  

 :از قديم و نديم شنيده ايم، که 
  

 جا ماند مسلمانی؟؟؟چو کفر از کعبه برخيزد، ک
  

مصداق اين مثل هميشه از نظر ما گذشته است و روزمره می بينيم، و با تعجب می بينيم و بل در عجب می افتيم، اگر 
وقتی . به گمرهی روی آورده استو پيشوائی از شخصی نکوکار، عملی ناسزاوار سر زند و يا وقتی بينيم، که پيری 

  :روز حافظ در شيراز ندا درداد کههفت قرن پيش از امچيزی بيشتر از 
  

       چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما؟   ش از مسجد سوی ميخانه آمد پير ما  دو
  

  .مرادش از همين مقولۀ عجيب و غريب و تعجب آور بوده استبشکل سمبوليک    نيز 
 مثل مشهور کابلی استشهاد ميکنم، ده است، و من از هماني دوانريشۀ عميقتر" مثل" فرهنگ ما اما معکوس اين  در

  ».از خانۀ هندو قرآن برآمد« : که هميگويد 
سايتی که به چند نکتۀ وب می بينيم، در "انقيادطلبان"سايت وبدر کردار " خال خال"و بعضًا مصداق مثل آخرين را 
  :ذيل عــَـلــَـم گرديده است

  نگرديد"  ـ پرچمخلق ـ"ان و بدنامان ــ در خدمت جنايتکاران رنگارنگ درآمدن و آشيانۀ تردامن
   و و ايادی داخلی و خارجی آن قرار گرفتن ــ در خدمت استعمار و اشغالگران

  ــ به تبليغ استعمار پرداختن و بالوسيله تبليغ اسارت کردن و بر شهامت مردم آزادۀ افغان خط بطالن کشيدن 
، مفقود االثر "ذيجود"که اگر روزی احيانًا اين موجود  در حدیده است، کته، مشخصه و مميزۀ اين سايت شاين سه ن

اين سايت را " اعالن مفقودی"بلی؛ . آن را در مطبوعات با همين مميزات نشر خواهند کرد" گمشدگی"گردد، اعالن 
  :از بهر مثال چنين پخش خواهند کرد 

بليغات کرده و مردم آزادۀ افغانستان را مار و اشغالگران تعع استفسايتی که در خدمت استعمار درآمده است، به نوب« 
دی بدين سو مفقوداالثر گشته از چنو چه و چه و چه ميکند، ... وغالمی دعوت ميکند وبه انقياد و اسارت و بردگی 

 امريکائی در افغانستان و يا به آدرس  به يکی از پايگاه های نظامیفرموده" ذره نوازی"لطف و يابندگان  .است
 مطمئن باشند، که .احوال بدهندــ " عبد الصمد ازهر"و يا " فقير محمد ودان"خصوصًا ــ ان مشهور خلقيان و پرچمي

  »!!!!!!!!!!دلخواه خواهند گرفته  خود را ب"رينیشي"
  

  :ــد بگرائيمــِـــزل که بگذريم و به جــــاز طنــــــــز و هــــ
 "احمد" چه ميکند و "دست راست" نمی داند که "دست چپ"در اين سايت . اين سايت واقعًا نميداند که چه ميکند

 یطور اين سايت همان). مشغول اند(چه کار ُبخت ِدی به   "")مقصود"ببخشيد (محمود و کلبی و مسعود"ميداند که ن
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" آرد گدوله"و " کچری قروت"و " قروانه"و " اُ ماچ"و " دال"و " دلده "ه از نامش پيداست، مجموعه ايست نظيرک
  ....و " انجروت"و 

بلی، ما "در افغانستان، : اوباما «  ، زير عنوان ٢٠٠٩مطلبی را که آقای ايميل خان فيضی ديروز، هشتم اکتوير 
  :ميرساند، که بصراحت تام  نشر کرده است، "سايتوب" در اين »!)کاريکاتور ها سخن ميگويند" (ميتوانيم

  
  »!!!!!!!!!!!!!!!! برآمده است"قرآن" سرانجام  "خانۀ هندو"از « 

  
را به ميدان " الده و ددل"طاقت خوانندۀ ارجمند را طاق نساخته و بيش ازين شف شف نميگويم، بلکه شفتالوی سايت 

. ندارد... مصور است و حاجت به تشريح و تفسير و تبيين و توضيح و ، " دلده و دال"اين شفتالوی سايت . می اندازم
  :مگر يک نکته را فراموش نکنند. ميتواند، برداشتی بکند" دا و هستخ"هر کس از آن بقدر توان خود و 

ِ  اتازونی چنان در منگنۀ افغانستان گير آمده است، که تا شيره و شربتش "چوچه خور"که جهانخوار د، نموش نکنافر
  !!!!!!!!نستان خالص نخواهد گرديد جنگ افغابيرون نيايد از چنِگ

 فيضی، فقط سه کاريکاتور ذيل را بيرون آورده و تقديم خوانندگان مقالۀ جنابچندين کارتون مندرج در از زمرۀ 
  :ــ نموده و در عين زمان گوشزد ميکنم، که" افغانستان د ــ آزادافغانستان آزا"گرانقدر و دوست داشتنی پورتال 

سو  يکاز  ، کهنددي ارزشمند شان را در محلی به انتشار ميرسانای کاش نويسندۀ محترم اين مطلب
له عِضُمن  از اي"برون رفت" ميداشت و از جانب ديگر بر چگونگی" ظرف"مطابقت با " مظروف"

  !!!!!!ندراهی نشان داده و خود بر آن پای ميفشرد
  

 
  

 !!!!!!!بلی؛ معلوم است که شما اين جنگ را ميبريد
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  "گورستان امپراتوری ها"افغانستان ــ 
  

صفحات تاريج جهان ، آنست که امروزه روز در "ی هاورستان امپراتورگ"افغانستان ــ 
ت و احد من الناس از اسگرديده  منقور و جهانی حک یوجيزه هاوجايز و و در قاموس 

  !!!!!!!!! انکار ورزيده نميتواندآن 
  

 

 
 

 !!!!!!! را ميکشد"اوباما"ی که شيره و شربت "افغان قهار"در هيکل " افغانستان"


