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 Political     سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ دسمبر ٢٣برلين، 
  
  
  

   

  "افغان جرمن"دمبک زدن های سايت 
  

  "داکتر سياهسنگ"پيش 
  سودی نبخشيد

  
نگاه " ملی"بوديم  و پورتال را در مسير " افغان جرمن"، هنوز در پورتال "اعضای مستعفی"فر زمانی که ما چهار ن
، " افغان جرمن"امروزی " سايت"را از حريم آن دور داشته بوديم، " خشره نويس"و " غيرملی"کرده و نويسندگان 
ت نينديشانه و تصرف و دستکاری نسبت اضافه روی های عاقي. آبرومند افغانی را داشت" پورتال"واقعًا عظمت يک 

بريدند " افغان جرمن"دو نفر معلوم الحال پورتال در مقاالت نويسندگان افغان، بسا نويسندگان و شاعران گرانقدر، از 
  .و ديگر هرگز بدان روی نياوردند

  :من ذيًال نام تعدادی از آن عزيزان نويسنده و شاعر را بر َحَسب نمونه ذکر ميکنم 
  " حيد مژدهو"ــ آقای 
  " اکرام انديشمند"ــ آقای 
  " داکتر صبوراهللا سياهسنگ"ــ آقای 
  "نعمت اهللا مختارزاده"ــ آقای 
  " اسحاق برکت"ــ آقای 
  " محمد اياز نوری"ــ آقای 
  " احسان لمر"ــ آقای 
  "نور احمد رجا"ــ آقای 
  "استاد اسحاق نگارگر"ــ آقای 
  "انجنير عظيم آبرومند"ــ آقای 

  "انجنير داوری"قای ــ آ
  "حکيم فرحت"ــ آقای 
  "داکتر عبد الحنان روستائی"ــ اقای 
  "داکتر سخی احمد سيد کاغذ"ــ آقای 
  "فضل الرحمان فاضل"ــ آقای 
  "فضل الرحيم رحيم"ــ آقای 
  "پيکار پامير"ــ آقای 
  "استاد نسيم رهرو"ــ آقای 
  "نصير فاروقی"ــ آقای 
  "اهللا هاشميانپوهاند سيد خليل "ــ آقای 
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افغان "خوانندگان ارجمند اگر به آرشيف های مختلف سايت .( گان و شاعران گرانقدر ديگر افغانو بسا نويسند... 
  .)سری بزنند، نام ها و مقاالت و اشعار اين نويسندگان و شاعران گرانمايه را خواهند يافت" جرمن

ملی ، "آن زمان پورتال و به دلپری و دلگرمی اعضای " خط مشی ملی"اين نويسندگان و شاعران ارجمند که بخاطر 
پورتال به پورتال رو آورده و همکاری راسخ خود را عرضه کرده بودند، " مردمی ، دلسوز، آگاه، مترقی و فعال

" افغان جرمن آنالين"پورتال " صاحبان اصلی"های عنان گسيختۀ دو نفر "دست واشوری"ها و "اضافه روی"حتی 
را ناديده گرفته و همکاری خود " ولی احمد نوری"و شاگرد وفادارشان جناب " دپلوم انجنير کريم عطائی"يعنی آقای 

بعدها مگر که تجاوز بر حريم نوشته ها و مقاالت و نشيده ها، از حد گذشت و اين دو نفر . را با پورتال ادامه دادند
  . تعداد معتنابهی از ايشان ، از پورتال رميدنددست از دستکاری و برهم زنیِ  مقاالت برنداشتند،" واالجناب"

، که بعد از سايت دلخواهش "داکتر صبور اهللا سياهسنگ"ازين جمله بود شاعر و نويسندۀ خوش بيان افغان، آقای 
 ، ولی ديديم که به خاطر يک تبصرۀ بی تأمل. مقاله می فرستاد" افغان جرمن"، فقط به پورتال "کابل ناتهـ"يعنی 

بر فرق يکی از نوشته های آقای سياهسنگ،  آن جناب " دپلوم انجنير کريم عطائی"غرض آلود آقای دانه و ناجوانمر
چنان بر پورتال برآشفت، که تلفـون را برداشت و به شخص خودم ــ خليل معروفی ــ شکايت کرد و خواستار حذف 

نۀ پورتال به خشم آمده بودند ــ و کامًال برحق به که از چنين کار مآل نينديشاايشان . همان مقاله اش از پورتال گرديد
 و دنبال پورتال را قاطعانه يله ندقطع نمود" افغان جرمن"همان زمان  رابطۀ خود را با پورتال خشم آمده بودند ــ از 

  .ندکرد
شتند، چون يا نويسندگان بی شمار ديگر که نامشان طور نمونه و مثال در باال تذکر داده شد، نيز سرنوشت بهتری ندا

ــ وزير " کريم خان خرم"و " امير عبد الرحمان خان"و " داوود شاه"و "  ظاهر شاه"مقاالت ايشان بخاطر گل روی 
برحال اطالعات و کلتور دولت دستنشاندۀ حامد کرزی ــ و غيره، در زباله دانی انداخته شد و يا اينکه بر اثر 

سايت گر هرگز روی خود را به طرف پورتال گشتاندند و د پشت به  پورتال، آن دو بزرگوارِ تصرفات بی لگامِ 
  .   نشان ندادنداين سايتهای "پورتاليست"و " افغان جرمن"

را تشکيل ميدادند ــ " افغان جرمن"بعد از استعفای آن پنج نفر پرکار و ملی ــ که در واقع هستۀ مرکزی و مرکز ثقل 
و بی سرپرست ساخته بود،  مانده را گيچ و خود پورتال را بی سرنوشتکه اعضای باقی " افغان جرمن"از پورتال 

به همين . بازماندگان به هر طرف تالش کردند، تا با جلب نويسندگان جديد، جای آن پنج نفر را به زعم خود پر کنند
 و تلفون زدند و مناسبت به نويسندگان متعدد، که درينجا از ذکر نامشان خودداری ميکنم، تلفون زدند و تلفون زدند

خود،  لطفی و گوشۀ چشمی بحال پورتال بی سرپرست و " سر اوالدهای"عذر و زاری و ننوات کردند، تا از خيرات 
قسم و "و " ريش گرفتن ها"ين تلفون کردن ها و . بکنند و نگذارند، که پورتال بخاک هالک نشيند" افغان جرمن"يتيم 

  .وظيفه گرفت، که چند نفر را به پورتال متمايل بسازد" بازماندگان"ها ادامه يافت و هرکدام از "قرآن دادن
بازماندگان پورتال بسوی کسانی نيز دراز گرديد، که از ابهت حضور آن پنج و تکدی درين ميان مگر دست تضرع 

  :د و اين گروه به دو شق از هم جدا ميگرديدند نزهرۀ تماس گرفتن با پورتال را نداشت، نفر 
  و جنايتکاران ديگر" خلق ــ پرچم"سندگان تردامن و سياهروی مربوط  باندهای جنايتکاران ــ يکی نوي

  شرم حضور ، امابودند نان نام و  شق ديگر نويسندگان بی روزگاری را در بر ميگرفت، که سرگردان در طلب ــ 
  .ايشان را از صحنۀ پورتال دور نگهداشته بود، آن پنج نفر 

       
ــ هم آن گروه سياهکار و " بعد از استعفای آن پنج نفر" از استعفای آن پنج نفر ــ به تأکيد ميگويم بهر صورت، بعد

هم اين گروه بی روزگار، به پورتال روی آورده، صفحات آن را َجر کرده و با نشر مقاالت بی ارزش ، خسته کن و 
، بر مصطبۀ نويسندگان باقيمانده ِ "صولیا" معدود و در پهلو و در کنار چند همکار قلمی غرضی و مرضی خود، 

  :و شاعران ملی پورتال نشستند و گويا بر همان ضرب المثل مشهور کابلی صحه گزاردند که 
  

  )جای مير ها را زاغها گرفت"( رفتجای ميرا ره زاغا گ"
  

انقدر را خدا ناخواسته از تفصيل بيشتر اين داستان و داستان های بهم بستۀ ديگر بگذريم، که خاطر عاطر خوانندۀ گر
 و که نام و نشانش را بر زمين فقط افسوسم ازينست که، که زحمت کشيد و پورتال را پورتال ساخت. مکدر نسازد

و " وزير اکبر خان غازی"را که شاعر خوش کالم معاصر " حميد کشميری"؟؟؟ اگر گفتۀ پر معنای مرحوم زد
  :است،  شاهد بگيرم " اکبرنامه"سرايندۀ 

  
  راهم که آورد و قسمت که کرد؟ـردش گنبذ تيز گرد        فـــــــــن گببي

       
با زرق و برق تمام " کابل ناتهـ"زمان گذشت و گذشت، تا که سالروز تولد داکتر صاحب صبور اهللا سياهسنگ را در 

 که بر آن نوشتۀ با وجودی" افغان جرمن"چه کرد؟؟؟ سايت " افغان جرمن"اما سايت . و شايسته، برگزار کردند
دستبرد زده و از طريق آن يادداشت غرضی و مرضی آقای کريم عطائی، دل ايشان را رنجانده " سياهسنگ"داکتر 

بود، فرصت را غنيمت شمرده و از روی تزوير و مجاملت و چاپلوسی، به خاطر بزرگداشت ايشان چندين خبر و 
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ل ــ و در واقع مستقيمًا و در تخاطب به شخص خود داکتر را در پورتاو سالوسانه مقاله و خير مقدم متملقانه 
  .سياهسنگ ــ تقديم  کرد

بيشتر از هر سايت ديگر " سياهسنگ"به درگاِه داکتر " افغان جرمن"به جرأت ميتوانم بگويم، که خوش خدمتی 
يش "مبک زدنهاد"و " افغان جرمن" اين خوش خدمتی های سايت .بود" کابل ناتهـ"افغانی و کمی کمتر از سايت 

را " افغان جرمن آنالين"مگر کارگر نيفتاد و آن نويسندۀ با پرنسيپ، جانفشانی پيدا و پنهان " داکتر سياهسنگ"پيش 
حتی شفاعتهای شفاهی و تلفونی دوستان . هم ارزش قايل نگشت" دو توت"يکسره ناديده گرفت و به آن به اندازۀ 

  .را نرم ساخته نتوانست" سياه سنگ" داکتر ثر نکرد و دلِ اهم  " افغان جرمن"به نفع داکتر سياهسنگ 
  

قصه را در همينجا گذاشته و به يکی دو نکتۀ ديگر بپردازيم و چه باک دارد که سطری چند در مورد رابطۀ آقای 
  بنگارم ؟" افغان جرمن"با سايت " اعظم سيستانی"کانديدای اکادميسين 
" ناشناس"و " ظاهرشاه"بر سر " سيستانی"و " نوری"ه مناقشۀ جنابان بودم، ک" افغان جرمن"هنوز عضو پورتال 

" ظاهر شاه"، آنقدر در مورد وی گزافه گوئی کرد و " ناشناس"آقای سيستانی ضمن مضمونی در بارۀ . باال گرفت
اِه را در برابرش در حدی خرد و کوچک و حقير نشان داد، که  آقای نوری ــ که يکی از طرفداران جدی و هواخو

بود و است ــ عنان اختيار را از دست داد، دست به قلم برد و آن مقالۀ مشهور خود را نوشت و " ظاهرشاه"سرکندۀ 
و " استحقار"را بخود ، از روی " پوهاند"آقای سيستانی که اعطای لقب . خطاب کرد" پوهاند"آقای سيستانی را 

ده بود، از من بنده ــ خليل معروفی ــ گله کرد و رنجيد، نرسي" نوری"پنداشته ، و زورش به آقای " مسخره ساختن"
 گرچه من با ارائۀ داليل مقنع و ؟؟را نشر کرد؟" موهن"آن مقالۀ بگفتۀ سيستانی " نوری"که چرا اجازت دادم تا آقای 
ه بودند،  را از جانب خود پاک بسازم، اما ايشان همان قسمی که رميدکانديدای اکادميسينمنطقی کوشيدم، فکر آقای 
  . رميدند و منطق را نشنيدند

را بجای خودش بگذاريد، که بعد از ماههای دور و دراز، و در همين اواخر باز همان " بی آبروئی"و " بی آبی"اين 
افغان "چرا پورتال « آش و همان کاسه تازه گشت و همان شخص شخيص از طريق تلفون در جواب سؤالی که 

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال فعاالن به يکی از »را نشر ميکند؟ها می و پرچها مقاالت خلقی " جرمن
  :اظهار کرد، که 

سيستانی را بر در بر آقای سيستانی از هيچ خلقی و پرچمی ديگر برتری ندارد، و وقتی اجازت داريم که مقاالت « 
  ». يگر را هم نشر نکنيم دینشر کنيم، چرا مقاالت خلقی ها و پرچمی ها" افغان جرمن"در 

گرديده " آشيانۀ و النۀ خلقيان و پرچميان" افغان جرمن"آن جناب گويا غير مستقيم و ناخودآگاه، خود اقرار کرد که 
است ــ هوشيارانه گويا خود را از زير بار " خلقيان و پرچميان"آن جناب ــ که به يقين ميدانم،  شخصًا ضد . است

افغان "به سايت " خلق ــ پرچم"بدين معنی که ايشان زمينه ساز نفوذ . خالص کرد" نافغان جرم"مسؤوليت سايت 
النۀ اين جنايتکاران گرديده، مسؤوليتش بدوش ديگران و خصوصًا "  افغان جرمن آنالين"نيستند و اگر اينک " جرمن
  !!!!!!!!ميسازدازد و کمان را پنهان داست، که تيز می ان" کم خور باال نشين"و " کالنکار"آن بدوش 

  :بعدها که اين گزارش با تمام جزئياتش به گوش آقای سيستانی رسيد، خمی بر ابرو نياوردند ؛ تو گوئی که 
  

  "نی چرگی بوده و نه پرگی"
  

را ماچ کرده و " افغان جرمن"،  دروازۀ " بی عزتی"و " بی آبی"شايد هر شخص با مناعت ديگر بخاطر چنين 
اينکه آقای سيستانی اين کار را نکردند، سؤال بزرگی را به شخص . ی آن سايت نميزدديگر، روی خود را به رو

و اگر اين سؤال را بی جواب بگذارند، . خود شان راجع ميگرداند، که اميدوار استم جنابشان بدان جوابی بگويند
  !!!!!!!واهند يافت که گپ از چه قرار استخوانندگان خود در خ

زير تأثير سخنان " ساده دالنه" آقای سيستانی بايد گريست و يا خنديد، که "نينديشیعاقبت " بر! در هر صورت
را برون و موهن و پر  از فحش و ناسزا ، نوشته های بی اساس و چرت و پرت رفته " افغان جرمن"فتنه گران 

  !!!!!!!!داده اند قرار را  خود زير  ضربت و شماتتخود بالوسيه و داده 
  

است، چرا انبساطی در گفتار نيارم (*) بعد از طرح مسائل جدی و تراژيک، که يقينًا خاطر خوانندۀ ارجمند را َخسته
و نکاتی را به ميدان نيندازم تا خواننده را اندک بخنداند؟؟؟ بر سبيل تسلسل کالم و با درک اين نکته که در هر جا بايد 

  : مينويسم اين سايت می از بيچارگی و درپچالی را نقل مجلس دانست ، ک" افغان جرمن"سايت 
  

ر يک دست قرآن و در دست د«    خود را زير عنوان٢٠٠٨ دسمبر ١۴ بعد از آن که آن مقالۀ هشدار دهندۀ مؤرخ 
نشر کرده و نوشته بودم، " افغان جرمن" عنوانی سايت ، »"افغان جرمن آنالين"منافقت های سايت ديگر خنجر ــ  
سر " افغان جرمن"خانه کند، سايت ) مگس(منگس " افغان جرمن"مضمونی کم است در دهان سايت که از بس بی 

ايشان در . غيظ آمده و در صدد گرديد، که خود را ازين مالمتی رهانيده و مقاالت بردربر را ، پشت سرهم نشر نمايد
  : معروف حافظ  صحه گزاردند که مصراع واقع بر همان نص 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  ، رِه افسانه زدندچون نديدند حقيقت
  

از نو آراسته به خورد خوانندۀ ديم را با لطايف الحيل   و مقاالت قبردهگر نيافتند، دست به ترفند ِه د ايشان چون رابلی؛
سابق رميده و " توليد کنندۀ"و " مولد"از حالت " افغان جرمن" در همين جا بايد تذکر داد  که سايت . دادندسايت خود

که جدًا به قلت مقاالت مواجهست،  " افغان جرمن"سايت . فعلی را اختيار کرده است" کنندۀمصرف "حيثيت سايت 
بسا " افغان جرمن"متصديان . راه ديگری را سراغ نکرد، مگر اينکه مقاالت سابقه را از نو آراسته، نشر نمايد

دو سال قبل نويسندۀ مبارز افغان، نشر کردند، چنان که از بهر مثال مقالۀ " تاريخ تحرير"مقاالت قديم را يا بدون 
و ما ديديم و شاهد بوديم که اين کار سايت . نشر کردند" تاريخ تحرير"خانم ماللی جان موسی نظام را بدون ذکر 

 خود ٢٠٠٨ دسمبر ١٣شان مقالۀ کوبندۀ مؤرخ با عکس العمل شديد خانم نظام مواجه گرديد، چون  اي" افغان جرمن"
 ادافغانستان آزاد ــ آز"ال تدر پور"  افغان جرمنتي ساريمد ــ ري آبسي قی با آقاانيرـ عیسخن"را زير عنوان 

  .نشر کردند" افغانستان
ده و دوباره نشر کنند و اين نکته را در مورد چندين مقالۀ آقای سيستانی به زو يا اينکه مقاالت قديم را تاريخ جديد 

  .چشم سر ديديم
نيز از فريبکاری و خــُدعه و " خانم نظام" از صدور احتجاجيۀ شديد اللحن حتی بعد" افغان جرمن"آری؛ سايت 

چنانکه مقاالت کهنۀ آقای سيستانی و ديگران را بار ديگر نشر کرد، با اين فرق . ها باز نايستاد"خاک در  چشم زدن"
ی سيستانی را که معنون است بسيار خنده آور است که يک مقالۀ سابق آقا. ميزند" تاريخ جديد"که حاال اين مقاالت را 

 ،  "٢٠٠٨ نومبر ٢۵ــ بخش اول ــ مؤرخ ) ١٨۴٢ ــ ١٨۴١(نقش سياسی ــ نظامی وزير اکبر خان در قيام کابل "به 
" افغان جرمن"ولی بدون مارک و رواق " پی دی اف"بشکل " افغان جرمن"   در سايت ٢٠٠٨ دسمبر ١٧به تاريخ 

ــ  همينکه متوجِه کار نابخردانه و کودکانۀ خود  " چند ساعت بعد"لی فقط نشر کردند، ولی چند ساعت بعد ــ ب
" افغان جرمن"من هم مقالۀ اصلی آقای سيستانی را که قبًال با مارک و ليبل . گرديدند، آن را دوباره از صفحه کشيدند

 در صدر صفحۀ فقط چند ساعت" افغان جرمن"نشر گرديده بود و نيز همين ورشن را که بدون مارک و ليبل 
آن سايت جلوه ميفروخت، در آرشيف خود نگهداری کرده و محفوظ ميدارم، که عندالضروت بيرونش " تحليالت"

چه بهتر که  آنرا با  ازين واقعًا که شنيدنی و جالب است و" افغان جرمن"ماجرای اين کارروائی سايت . خواهم داد
  :زيره و پودينه اش، بازگويم 

بنا بر درک مسؤوليت و رسالت وظيفوی و تاريخی خود، بر آن بود و است "  آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان"پورتال 
" ١٨٧٩دوم دسمبر"و " ١٨۴١دوم نومبر "به همين مناسبت روزهای . تا روزهای تاريخی افغانستان را بزرگ بدارد

البته پيش از .  انگريز بود، تجليل نمودرا که مقارن با قيام های ملی و مردمی ما در قرن نزدهم به مقابل مهاجمان
در تاالق رواق صفحۀ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"فرارسيدن اين تقارن و تقاريب ميمون و پرافتخار، پورتال 

، از نويسندگان افغان تقاضاء کرد، تا بخاطر اين روزهای خجسته و ماندگار تاريخی  "خط روان"اصلی خود ضمن 
همان بود، يک تعداد از نويسندگان ــ به شمول آقای سيستانی ــ با نشر .  را جهت نشر به پورتال بفرستندما ، مقاالتی

پورتال بدين هم اکتفاء نکرد، بلکه مصاحباتی را در زمينه . چندين مقاله مقدم اين روزهای تاريخی را گرامی داشتند
، انجام "سيد حسين موسوی" مبارز کبير افغان، جناب دانشمند نامور، مؤرخ  آگاه و تحليلگر حقگوی تاريخ، و با

ن مصاحبات  البته اي.داد که از قرار معلوم باعث خشنودی و رضايت خاطر تمام افغانان وطن پرست و آزاده گرديد
  :اما چه چاره که . را مکدر هم ساختــ " افغان جرمن"ز جمله منسوبان سايت  ــ  اسندبعض خاطر های استعمار پ

  
  ــــه گناه؟؟؟ــيند به روز شبپره چشم      چشمۀ آفتاب را چـگر نب

  
  !!!تقصير آفتاب جهان تاب نيست، اگر چشم خفاش از ديدن روشنی عاجز است: تفسير 

  
گفتم، که اقای سيستانی نيز بدين تقريب سلسله مقاالتی را در مورد غازيان قيامهای مردمی نوشته و نشر کردند؛ مثًال 

ه های نائب امين اهللا خان لوگری و غازی عبد اهللا خان اچکزی و وزير اکبر خان غازی از قيام اول امدر مورد کارن
  . افغانها به مقابل سپاه خون آشام و متجاوز انگريز

بر فرق ) ١٨۴٢ ــ ١٨۴١(ل ير خان در قيام کابسی ــ نظامی وزير اکيانقش س"چنانکه تذکر رفت، بخش اول مقالۀ 
چون آقای سيستانی بعد از نشر مقاالت افشاء گرانۀ جناب .  را خورده بود"٢٠٠٨ نومبر ٢۵"  خود تاريخ تحرير

،  بکلی فلج و گيچ شده بود، جرأت اين را نيز " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"سيد حسين موسوی در پورتال 
از " افغان جرمن"کرد؟؟؟ سايت چه " افغان جرمن" اما سايت .نداشت، که ديگر مقاله ای را در جائی نشر نمايد

ملعون کار گرفته و بدون استيذان آقای سيستانی چند مقالۀ کهنه اش را " لئونيد برژنف"همان ترفند های ساخت 
هدف از انداختن اين مقاالت اين بود، تا به خوانندۀ بی خبر از دنيا بفهماند، که گويا . دوباره در صفحات خود انداخت

  .مقاله ميفرستد" افغان جرمن"ست و به سايت آقای سيستانی فعال ا
" افغان جرمن"درين زمينه آن سلسله مقاالت سيستانی قابل يادآوريست، که بيشتر از يک سال پيش در همين سايت 

  و ما ديديم ".نقش روحانيت متنفذ در ضديت با تجدد گرائی رژيم امانی"در چندين بخش نشر گرديده و معنون بود به 
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يک سال پيش خود بيرون آورده و تاريخ های ساختگی " ُورد"همين سلسله را از آرشيف " افغان جرمن"که  سايت 
ساختن " پی دی اف"  را بر فرقشان  نواخته و بعد از ٢٠٠٨ دسمبر ١٨  و ٢٠٠٨ دسمبر ١۶ و ٢٠٠٨ دسمبر ١٣

سر در نمی آرد، اما کسانی که با سايت خوانندۀ نابلد ازين ترفند ها به گفتۀ ايرانيان . دوباره، مجددًا به نشر سپرد
آن آشنا استند و مقاالت آنرا از اول تا به امروز از نظر گذشتانده اند، ميدانند، که " پورتالی"و گذشتۀ " افغان جرمن"

  !!! کدام مقاله جديد است و کدام مقاله قديم و کهنه
مقالۀ . کامًال مبرهن گردد" افغان جرمن"ترفند سايت در مورد مقالۀ ديگر آقای سيستانی مگر بايد بار دگر بنويسم، تا 

 بر فرقش "٢٠٠٨ نومبر ٢۵"که تاريخ ) ١٨۴٢ ــ ١٨۴١(ل ير خان در قيام کابسی ــ نظامی وزير اکيانقش س"
در جاهای ديگر نيز نشر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال  عالوه از٢٠٠٨در ماه نومبر خورده بود، 

که به اصطالح ُپِک خود را گم " افغان جرمن"و اينک ديديم که کدام عضو . "افغان جرمن"سايت جمله در گرديد، از 
کرده بود و ميخواست غيابت سيستانی را مکتوم بدارد، همان مقالۀ سه هفته قبل را بيرون آورده و باز در صدر 

 العمل آقای سيستانی باعث گرديد، که اينکه در پشت پرده چه رفت و کدام عکس. سايت انداخت" تحليالت"صفحۀ 
  !!!!!!!!آن مقاله را بعد از سپری شدن فقط چند ساعت، دوباره از صفحه بردارند، ناگفته بماند

  
نوشتند، " آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان "پورتال ت  دعوبر اثر را اين سلسله مقاالت قسميکه گفته شد، آقای سيستانی

  :و اين درست فحوای همان ضرب المثل کابلی را به ياد ميدهد که . انداختندنيز " جرمنافغان "در سايت و آنرا 
   ".خورد) آب( کرم، کدو او خيراتاز " 

  کجا؟؟؟؟؟؟؟؟" ضد استعماری"کجا و نشر مقاالت " افغان جرمن "ِ"استعمار پسند"و " انقياد طلب"ورنه سايت 
  

  :ناقص خواهد گشت نکته ای مانده، که اگر گفته نشود، اين مقاله 
 ــ حتمًا خرده از پرخانه های بينی شان فواره کرده" هوشیتيز"که ــ " افغان جرمن"سايت " هوشتيز"متصديان 

  : خواهند پرسيد که  ،گرفته
نشر ميکند اين " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" خود مقاالت سابقۀ خود را در پورتال "خليل اهللا معروفی"وقتی  

  ديگر چه معنی دارد؟؟؟ها رفتن خرده گ
من ميگويم، که تمام اين مقاالت برای !!!  است"بجای" نيست، اما جواب من در هر صورت "بيجای"سؤال ظاهرًا 

از . نشر ميگردد جديد اند ، چون هر کدام برای بار اول درين پورتال" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
  :ی هم در کار نيست، چون بر فرق اين مقاالت هميشه مينويسم "منافغان جر"طرفی هيچ تقلِب 

بدين خود را محفوظ ميدارد  و "  تحريرتاريخ"و ، که هر کدام شماره ميخورد  »به سلسلۀ نشر مقاالت سابق « 
  !!!!!!!!!!ی،  را باقی نمی گذارد"افغان جرمن" نوع ِ "فريبکاری"و " شیـدلغ"ترتيب هيچ جای 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :توضيح
آزار " "آزار رساندن"،  " آزرده شدن"، " نآزرد"زيبای دری و در معنای  کلمۀ ) به فتح حرف اول ("خستن  "*

در متن مقاله . را ميدهد" آزار ديده"يا " آزرده"که صفت مفعولی ازين مصدر است، معنای " خسته"است و " رسيدن
درين ترکيب، در مفهوم " خسته"اين مصدر استعمال گرديده ، يعنی که " ماضی قريب"، بحيث " خسته است"
  .بکار نرفته است" وصفی"

  :مثًال حافظ شيرازی گويد . م قدمای ادب دری بسيار سراغ داريمرا در کال" خستن"مصدر 
  

  انۀ تريک اندازــــــــــ   از لب خود به شفاخا که ز مار سر زلف تو بخست       دل ما ر
  

  .بکار برده و مار و گژدم گزيده را با آن ُمداوا ميکردند" پادزهر"را بحيث " ترياک"در قديم 
نيز سخن رفته و چقدر نکوست که دری افغانستان ميراث گرانبهای دری " شفاخانه"ای در بيت حافظ از ترکيب زيب

بلی؛ اين ترکيب قشنگ همين اکنون و تا به امروزه روز . گويان و دری پردازان متقدم را َحی و زنده نگهداشته است
کار ميگيرند، که غايه و " بيمارستان"در فارسی ايران در عوض از کلمۀ . منحصرًا در دری افغانستان متداول است

مفهوم درست را اداء کرده نميتواند و دردا که بعض افغانان از دنيا بيخبر هم در عوض تر کيب معمول و مفهوم و 
  !!!!!!! استفاده مينمايند" بيمارستان"، از کلمۀ ايرانی " شفاخانه"عام پسند 

  . خواهم شگافتچگونگی اين موضوع را در يکی از مقاالت آيندۀ خود، به تفصيل
  

 
 


