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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  طنــــز

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٩ جوالی ٣برلين، 
  

  
  

  "بيسواد ترين" = "باسواد ترين"
  

  "ُدگ ُدگ"ــ " ِدگ ِدگ"َدگ َدگ ــ "
  

  "ديگ دلده" پورتال های"فشانیُدر ا"
  

 دیــــطنـــــز ج
 

، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٩ جون ٢٩ منتشرۀ "درد دل عاجل و قضاوت باطل" ضمن مقالۀ 
 قلم صفِت ٢١در کتالگی که بدين منظور عرضه گشت، از بهر مثال .  را بر شمرده بودم"ديگ دلده"اوصاف سايت 

 ٣  امروز، جوابی عرضه کرده است، که در صفحۀ" ديگ دلده"حاال سايت .  ساختممشخصۀ اين سايت را عـَـلــَم
  :م، در دل گفتم را از نظر گذشتاند"ديگ دلده"وقتی اين نامۀ سايت .  نشر گرديدAA-AAپورتال ،  ٢٠٠٩جوالی 

        
  »!!!!ت صائبآفرين به تشخيص! ماروفی صايب« 

  
جواب درخور و مکفی ارائه کرده است، مگر چه باک " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "افتخار  پرگرچه پورتال

" ديگ دلده"اوًال تمام  متن نامۀ سايت ، برسم؟؟؟ بدين منظور" ديگ دلده"دارد ، اگر از جهات دگر به حساب سايت 
  :را انتقال ميدهم و بعد تبصرۀ خود را از پشتش چاالن ميکنم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  "ديگ دلده"نامۀ سايت 
   
Maqalat AGO <maqalat@afghan-german.de> 
To Afghanistan-Azad <afgazad@gmail.com> 
 
Date Tue, Jun ٢٠٠٩ ,٣٠ at ٢:٤٦ PM 
Subject AW: jawaab e maqaala ye S. Wahhaaj 
  
hide details Jun ٣٠ (١ day ago) Reply 

 
 که بعد از بوجود واقعأ.   افغانستان آزادۀ و پر آوازعضمت  پر ینترنتي  اۀبا عرض سالم  به دست اندرکاران صفح

  .باشديه رکود و سقوط کامل مواجه م بني افغان جرمن آنالۀ صفحتي سانيآمدن ا
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 و معروف کشور هسرشناخت و دانشمند بي اد،ی معروفيی آقا جداگانه خدمت استاد قلم، جنابی سالم هانيهمچن
 اسم مبارک نيقيبدون  رقابت کند و تواندي نمشاني خودشان با اۀ به گفتمن االناس که احد داستيچنانچه ازاسم شان پ

  .    دي خواهد گردینترنتي اخي درج صفحات تارنيقلم زر به یسيشان در چرند نو
  

. مي در آن سراغ کرده نتوانستیگري دیزي چی و تراوش افکار رواناتيچرند شما را خوانده و بجز از ۀفرستاد ۀنوشت
 ی علمۀ برخوردار نبوده و نوشتی خود شما، ما از سواد کافۀچون به گفت دينگذار تي اهمادي به برداشت ما زکنيول

  . مي کردیشما را محترمانه رهسپار باطله دان
  

 یداتوريکان نموده و اظهار اتي چتۀشبع به اجالتأ نفرموده وگرنه شما را تي ما را با همچو نوشته ها اذندهي در آلطفأ
  .   کردمي اعالن خواهاتي نوبل چتۀزي جایشما را برا

  
  » ه دلد دگتي خودشما ساۀ از طرف کارکنان به گفتقهيبا احترامات فا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :، به چند نتيجه ميرسيم " ديگ دلده"با مروری گذرا بر نامۀ سايت 

فهرستی از مشخصات سايت ، که ضمن آن " درد دل عاجل و قضاوت باطل " مقالۀصحه گزاردن بر مواد آتی ــ١
  :برشمرده شده بود، " دلدهديگ "

  ــ در سايتی که احمد نداند که محمود چه ميکند و کلبی نداند، که مقصود در پی چيست
  شر ميکندن"  سوتۀ حافظ"ــ سايتی که مقاالت را خدای پجات و به مانند 

  !!!!ندارد"  باسواد"ــ سايتی که حتی يک عضو 
  ــ سايتی که در هر جمله و هر سطر خود اشتباه امالئی و انشائی و ذهنی و منطقی می نمايد

  
  . با پيشکش نامۀ باال، خود ثابت ساخت، که گفته های معروفی کامًال صحت داشته است" ديگ دلده"سايت 

  :فرض را بر آن مينهم، که
، ولی در "کارکشتگان"و   "کته سران"  استحضار"بدون" برخاسته و ظاهرًا "ديگ دلده" سايتاعضای ی از کس 

  در نقش اصطالح ايرانیه و ب" ملـَعا عقلِ "در رول   ،"ديگ دلده "سايتکارکنان تمام هر صورت به نمايندگی از 
 خود را عضو،" ی سواد ترينب"گويا . فرموده است و چنين يک نامۀ خنده آوری را انشاد  درآمدهسايت"  کـُلِ عقل "
چند جملۀ بی ربط  را باهم " سوتۀ حافظ"مانند ه فرض کرده و ب" ديگ دلده"نکار سايت فرد و کال" با سواد ترين"

  !!!!و من ميدانم، که راقم اين نامه کيست . استتلفيق داده
  : با همان فرض اولی ميگويم که  ــ ٢

، چنين " راقم نامه"و ميدانم که چرا . نوشته شده است" ديگ دلده"با ديگر اعضای سايت  بدون مشوره اين نامه
 دليلش !!!! استفير کرده" بی خلطه"اينقدر ،  "ديگ دلده " مظلومبه سايت و ترحمعاجل و بدون احساس مسؤوليت 

خورده و همان است که قلم را  ،نج نويسندۀ اين نامهکه به گرواست، اينست که در مقالۀ من به نکته ای اشارت رفته 
  !!!!!!!ثابت ساخته است،  را "دزد سر خود پر دارد"مثل برداشته و فحوای 

تراف دارد و اگر باور ـ اع، سايت خود"ديگ دلده بودن"بر به نمايندگی از همقطاران ،  ــ که نويسندۀ اين نامه ، ٣
   :؟ وی مينويسدمينويسدچه نداريد، بخوانيد که وی در سطر آخر نامۀ خود، 

  
   »هدگ دلد تي خودشما ساۀ از طرف کارکنان به گفتقهيبا احترامات فا« 

   
   :"بيسواد ترين" = "باسواد ترين"معمای 

  :اگر فرض باالئی را کنار بگذاريم
 ، "سربرآورده ترين" چيزی مينويسد، آن کس بايد حتما "جمع"وقتی کسی از جمعی برميخيزد و به نمايندگی از آن 

، فرض را بر بنا بر همين استدالل ساده و عام فهم . باشد"جمع" فرد آن "ا سواد ترينب" و "خبه ترينن"، "هيم ترينف"
" باسواد ترين"، بايد AA-AAعنوانی پورتال " ديگ دلده" سايت ٢٠٠٩ جون ٣٠آن مينهيم، که نويسندۀ نامۀ مؤرخ 

 نوشته دقت ميکنيم، بدين نتيجه ميرسيم، که اگر نويسندۀ و وقتی بر متن و شکل آن. هم باشد" ديگ دلده"عضو سايت 
 نويسندۀ  چون تاکنون از قلم هيچ. نويسندۀ افغان قلمداد گردد" بی سواد ترين"محض نباشد، ال اقل بايد " بی سواد"نامه 
 سراغ راــ به گفتۀ برادران ايرانی ما ــ " آشقال" در هيچ نقطۀ جهان پهناور، چنين نوشتۀ کفرآميز و معادل افغان
افغان " بی سواد ترين"ساويست با ُم" ديگ دلده"عضو پورتال " باسواد ترين" :از همين رو نتيجه ميگيرم، که. نداريم

  : و به حساب رياضی .روی زمين
  

  "واد ترينبيس" = "باسواد ترين"
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 :ه اند کهما چه چاره که عوام الناس ما  از قديم و نديم فرمود ا
  

  )يکچشمه پادشاه است) کوران(در شهر کورها"(ده شار کورا، يکچشمه پاچاس"
  
  !!!!!!! است"ديگ دلده"اين نامه، پادشاه سايت " يکچشمۀ"نی که نويسندۀ ـيع: سير ـتف
  

  ":ُدگ ُدگ"ــ " ِدگ ِدگ"َدگ َدگ ــ "
در سبک سواد آموزی کالسيک و قديم، که بچه ها پيش مال ميرفتند و زانوی تلمذ به زمين ميزدند، اولين درسی را 

  :، که چنين شروع ميگرديد "الفباء"که از مدرس می آموختند، عبارت بود از 
  ــ  ا     دو زبر  َان،  دو زير  ِان ، دو پيش  ُان   ــ  َان ،  ِان  ،  ُان

   زبر  َبن،  دو زير  بــِن ، دو پيش  ُبن ــ  َبن ،  بـِن ،  ُبنــ  ب   دو
  ....ــ 

  ــ  م    دو زبر  َمن ، دو زير  ِمن، دو پيش  ُمن ــ َمن ، ِمن ،  ُمن
  .) گرفته ام، تا درک تلفظ  آسان گردد"فونتيک"، بلکه در هيئت "مالئی"ترتيب تحرير را نه بشکل . (و غيرهم

   
  : ریاگذ  تنوين السيکبعد از درس کاما 

"  ديگ دلده"بات سه گانۀ عنوان باال را شامل حال راقمِ  نامۀ سايت مختار است که يکی از ترکي، خوانندۀ گرانقدر
را با کسرۀ هردو دال " دگ دگ"من مگر . را با فتح هردو دال ميخواند و يا به ضم هردو دال" دگ دگ"خواه . بداند

  ؟؟؟انتخاب ميکنم و ميدانيد، چرا
گدی پران "در زمانی که کودکی پنج شش ساله بيش نبودم، چنانکه رسم کودکان کابل کهنه در زمستان است، به 

ست، که از ، خود حديث کالني"کاغذ پران بازی"و باصطالح متجددان " گدی پران بازی"رشتۀ . شروع کردم" بازی
کودکان خردسال . می انجامد، يعنی استادان فن، " یحرفه ئ"و اشخاص )  فنیافراد(ان شروع گرديده و به فنيان شوقي

ساختمان اين . ياد ميگرديد" ماهی گک" شروع ميکردند، که بنام کوچکی" گدی پران"محبوِب کابليان را با اين بازی 
ولی نيم .  شکل عادی و معمول همه گدی پران های ديگر را داشت طوری بود، که نيم تنۀ باالئی آننوع گدی پران

از باال بطرف پائين باريک شده ميرفت و در آخر هم يک يا چند دنب دراز کاغذی شلشله " ماهی"ائينی آن بمانند تنۀ پ
 اين بود، که آن سرچشمه ميگرفت ــ " ساخت فزيکی" ــ که از مهمترين خاصيت چنين گدی پران. مانند، ميداشت

بعضًا که . خورد  نمی"غوطهسر "، "گدی پران باز "آرام و رامِ  رام  بود، چون در هوا می ايستاد و بدون اختيار
ساعت، اين طرف و آن " پاندول"خود، عينًا به مانند " دو تارۀ"هوا ساکن و بدون باد ميبود، گدی پران به دور محور 

" ِدگ ِدگ"و ميگفتيم که گدی پران . می ناميديم) با کسر هردو دال" (گگ ِدِد"اين حرکت را . طرف حرکت ميکرد
  .دنيز ياد ميگردي" گیگ ِدِد"، بنام گدی پران " ماهی گک"گدی پران از همين سبب .  دميکن

  با اصل موضوع چه ارتباط دارد؟؟؟" ِدگ ِدگی"حاال خوانندۀ ارجمند خواهد پرسيد، که قصۀ گدی پران 
  

  :وابــــــج
 تي خودشما ساۀکارکنان به گفت از طرف قهيبا احترامات فا« را در هيئت  " ديگ دلده"وقتی سطر آخر نامۀ سايت 

نوشته است، فورًا به آنطرف شست " دگ"را به شکل " ديگ"بيچاره نويسندۀ خواندم، همين که ديدم  که  » هدگ دلد
" ِدگ ِدگ"ساعتها در هوا می ايستاد و " ماهی گک"سال پرتاب گرديدم، که گدی پران بازی ميکردم و گدی پران 

ده را به هوا کرده، و از آن لذتها برچنين گدی پران زمانی هم " ديگ دلده" يسندۀ نامۀيا للعجب که نو: گفتم . ميکرد
  .مينويسد" دگ"را " ديگ"ان زمان، است، که حاال به هوای هم

  .، گويا از قلمش افتاده است" ديگ"راستی کس فکر نکند، که نويسندۀ نامه اشتباه تايپی کرده و يای 
نوشته ) با کسر دال" (دگ"بشکل " ديگ" اينست، که او فکر کرده که کلمۀ هاصل قضي: !!! نی برادر جان شير

  :نوشته است، زيرا" ِدگ"، "به عمدا"عمدَا و به گفتۀ قدما قصدًا و را " ديگ"من جدًا معتقدم که نويسندۀ نامه . ميشود
  بنويسد" عضمت"را " عظمت"ــ کسی که 
  بنگارد" من االناس"را " من الناس"ــ کسی که 

  را نداند" يقين"و " شک" کسی که فرق بين ــ
   نويسد"اجالتأ"را " عجالتًا"ــ کسی که 
    بنويسد" لطفأ"را " لطفًا"و " واقعأ"را " واقعًا"را از هم فرق نکرده، " تنوين"و " همزه"ــ کسی که 
  بپندارد" شبعه"را " شعبه"ــ کسی که 

  فرقی قايل نشود" اظهار"و " احضار"ــ کسی که بين 
  فرق ننهد" آقايی"و " آقای"ـ کسی که بين ـ

  را نشناسد" گذاشتن"و " گزاردن"ــ کسی که فرق بين
   بگويد" چرنديات"ــ که ادات جمع عربی و مخصوص کلمات عربيست ــ جمع بسته و " ات"را با " چرند"ــ کسی که 
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  ی و منطقی نمايدئی و انشائی و ذهناله و نيم سطره، دهها اشتباه امـُن نــ کسی که در يک مت
  وار پشت سر" سوتۀ حافظ"ات را  ساخته نتواند و کلمررا برقراساده  کلمات يک عبارت یطقــ کسی که ارتباط من

  قطار نمايد هم   
  گويدب جواب "کودکانه"ــ کسی که يک متن متين را چنين 

  ....ــ کسی که 
  

، که "به تحقيق" و "ر آئينهه"به گفتۀ ماليان چنين کسی بدون شک و شبهه و بدون ترديد و 
" ِدگ"را " ديگ"هم نميتوان انتظار داشت، که " بی سواد مطلق"است و از " بی سواد مطلق"

  !!!!!!!!!!!!!!!ننويسد
    

 کدام" ديگ دلده"سايت " ديگ"ير کرد، که مبادا در ز" ُدگ ُدگ"د، دلم رراستی همين که  اين کلمه به چشمم خو
  !!!!!باشدنهفته نای " ديگچه"

 در زير بالين خود نيرنگی ننهفته هيچ جای شک نيست، اگر" نب بريده هاد"واقعًا در اول فکر کردم، که از اين 
   :ه مطمئن گشتم، کاما چون نيک نظر کردم،!!! اشندب

  ست "دگ دگی" و گدی پران های "ماهی گک" و در فکر پراندن " کودکیهوایِ " مردکه هنوز هم اندر خمِ  ــ 
   !!!!!!!ميکند" ِدگ ِدگ "پرانش در هوای شفاف زمستان کابل،وز هم گدی و هنــ 

   
  تمت بالخير و العافيه                                                                                                           

  


