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 Satire  طنــــــــز

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

   ٢٠٠٩ جوالی ٦   برلين، 
  
  
  
  

  "ديگ دلده" در "رقص شياطين"
  

   طنـــــــــــــــــــــــز
  

 "رقص شياطين"فکر  که يکبار به بنويسم،» "ديگ دلده"قص اعالميۀ سه جنايتکار در سايت ر« ميخواستم عنوان را 
، بهتر است که در " بچی پدر"گفتم، نی .  و خون آشام را ترسيم ميکرد اوفتادم، و آن فلمی بود، که انسانهای موهوم)١(

عام گشته و از " جنايت"نۀ ما از بس که چون در زما.  را بگذارم، چون)٢ ( همان فلم"شيطان" کلمۀ "جنايتکار"عوض 
وطن بجان برابرم، افغانستان عزيز، جنايت کرده اند و ميکنند و به يقين در بس که در هر کنج و کنار گيتی و خصوصًا 

را بخود گرفته " بی آزار"ه و شکل  خود کاست"قباحت" ديگر از ابهِت "جنايتکار"خواهند کرد، کلمۀ که بعد ازين نيز 
 و با سر و گردنِ  باهات کنانخارجی و داخلی ُمرنگ ارنگ" جنايتکاران"، ما بالکش نان که در سرزمين چ. است
  :تو گوئی . ، به جنايات خود ادامه ميدهندتهافراخ

   .است،  که بر زخمها نهند، تا آرامش آرد"  زبان سگمرهم"، " جنايتکار "کلمۀــ  
  ن دهد است، که درد را تسکي"  مسکنتابليت"يا ــ  

  .بخشد" باه" که به ضعيفان قوِت ،است" قرص کمر "ــ و يا 
   

  :نظرم را بخود جلب نمود، وقتی خواندم که " ديگ دلده" ، صفحۀ عمدۀ سايت ٢٠٠٩ جوالی ٤پريروز، 
  

  افغان جرمن آنالين« 
  »از شهيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر ميخواهيم

  
به سر عقل آمده است و ميخواهد، بخاطر گناهان کرده و و يکی و يکبار چطور  "ديگ دلده"سايت حيران ماندم، که 

در عرض چند ثانيه و تا عنوان را کليک نکرده و مطلب را نکشوده . نکردۀ خود از مردم افغانستان پوزش بخواهد
افغان جرمن  "بنام که زمانی" ديگ دلده" فکر کردم، که سايت اوًال. بودم، عالمی از خياالت در نظرم مجسم گرديد

، خواسته است از نابکاری های يک سال اخير خود، از مردم افغانستان معذرت  ياد ميگرديد پر افتخارِ  قديمِ"آنالين
   :بخواهد؛ و آن 

  " انقياد طلبی"ــ بخاطر 
  الگرفحۀ انترنتی مخصوص عساکر اشغرا عمًال تبليغ ميکند ، چنانکه اعالن ص" فرهنگ استعمار"بخاطری که ــ 
  . بر فرق سر و طاق جبين خود جای داده بود، مستقر در افغانستان و عراق راامريکائی    
  .گرديده است" خلقی ــ پرچمی" آشيانۀ جنايتکاران  النه و  بخاطری که ملجأ و مأوا و پناهگاه وــ

  .....خاطر به ــ و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 جوالی ٦ که صفحۀ امروز يش ديده ام ميگذرد،م، آن رباعی نغزی از پاينک که  بر رويدادهای سه روزه مکث ميکن
و اين رباعی که از طبع وقاد شاعر آزاده، . را زينت بخشيده است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٩
  :، تراويده، چنين است " شامگاه"جناب 

  

  رقصيده و عيش کــرده انــدر بر ظلم
  ظلم در ســاغر ظلمنوشـــيده شراب  

  يده چه مسِت مست در بستر ظلمخواب
  کر ظلمعـس ـِّـغِ ـِلـَب جـرمـن ُمـان ـغاف

  
  :  به پريروزبرگرديمو 

دستگير (  "شياطين سه گانه"را باز کردم و اعالميۀ ن ذهن و جوالن افکار در ذهن، مطلب بلی؛ با همين سيال
  .استه اند از مردم افغانستان پوزش بخواهندرا خواندم، که گويا خو) پنجشيری ــ سلطان علی کشتمند ــ سليمان اليق

  :و همان بيت مشهور بيادم آمد که " ده در کجا و درختان در کجا؟: "در دل گفتم، که 
  

     هر گناهی که شود، کوسه به گردن گيرد ريشداران غم فردای قيامت مخوريد   
  

  :گفتم 
زير نام و عنوان " کوسه"چرا آن را به مانند " دهديگ دل"ست، سايت "شياطين خلقی ــ پرچمی"اگر اعالميه مربوط 

  !!!!بيندازد" گزنده نويسان"  خود ، زير نيش خود را به دلخواِهخواسته است خود نشر نمايد؟؟؟؟  مگر اينکه 
  : در زير لب گفتمخنديدم و افسوس ها  خورده، " هديگ دلد" و بی بند و باری متصديان سايت کند ذهنیبر 

   
نداده بودند، ورنه اين طور ) تاب(د و کالنتر کوچۀ تان خير نبينند، که گوش شما را صحيح  تو همو مالی مسج«
  ».بار نمی آمديد" سر به هوا و دل به تماشا"و " بازيگوش"
  

زده و عين موضوع را بشکل ديگر " ديگ دلده" به سر زده بود، سری به سايت "خنده "ديروز صبح که باز هوایِ 
  :ند نوشته بود. يافتم

  
  اعالميۀ مهم سه گانه« 

  »از شهيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر ميخواهيم
  

  : که م گذشتدر دل
  عمل حکمـ که برای ايشانـ" ارادی " ناپسنِدبعد از ارتکاب آن عمل" ديگ دلده"يا للعجب که متصديان سايت « 
  »!!!!!!!!را بخود گرفته است ــ ، چارزانو نشسته اند" غير ارادی"

  چرا مطالب را ميرقصاند؟؟؟" ديگ دلده"حيران ماندم، که سايت 
ديدم که عين بودم، " ديگ دلده" در سايت "رقص شياطين"ساعتها بعد و در ساعات شام ديروز که هنوز مدهوش 

  : کسوتی دگر پوشيده و بدين ترتيب جلوه ميفروشدخداوند جل جالله،به قدرت مطلب 
  

  اعالميۀ مهم سه گانه ــ با يادداشت پورتال« 
  »از شهيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر ميخواهيم

  
و بعد از آنکه برای دور دوم، چارزانو " خنده دار"، بعد از آن عمل بی ابتکار ِ فورًا بفکر اندر شدم، که اين مقلدان

  : فرموده اند نشسته بودند، حتمًا به مراقبه رفته، به سر عقل آمده  و
  

  »!!!!!!انکار بد شيطه لعنت ب«  
  

  :را به ياد آورده بودند که ،  رومی شهور خداوندگار بلخ، حضرت موالنا جالل الدين محمدو بعد آن بيت م
  

      وهم حيران زآنچ ماها کرده ايم    سالها رفع بالها کرده ايم   
  

  » چه کاريست که ماها ميکنيم؟؟؟؟؟؟ينا« :  که،انداندر شده گفت  بلی؛ خلق عالم در ِش
  

   :خبر آوردند، که"  ديگ دلده"گنجشکک های حويلی سايت 
زخمی پيچ و تو مثل مار " ماروفی صايب"، که درين اواخر از ضرب نوشته های "ديگ دلده"سايت " پير مغان"
 را باز کرده و ديده بود، که "ننستان آزاد ــ آزاد افغانستاافغا" پورتال ٢٠٠٩ جوالی ٥صفحۀ مؤرخ  ميخورد،) تاب(
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را با چه تأمل و مآل انديشی و توأم با متن متين خود پورتال، " شياطين سه گانه"و اين پورتال اعالميۀ سه جنايتکار 
ی را در "يادداشت"ين، آخر" چارزانو نشستن"از بعد ، "ديگ دلده"که متصديان سايت همان بود، . نشر کرده است

  :گفته بود، که" مفتن کبير"و " پير مغان"يکی از گنجشکک ها به . لتصاق فرمودندپيشانی آن اعالميه ا
  

  »ئی؟؟؟واهی کهنه کنی ، تا به سر عقل آ مگر چند پيراهنِ  ديگر را ميخ!!!"پير شدی و مير نی"« 
   

لۀ مراتب کار ، سلسبا يک نگاه تماشا فرمايد" ديگ دلده"در سايت  را "رقص شياطين"برای اينکه خوانندۀ گرانقدر 
  :را پشت سر هم می آرم " ديگ دلده"سايت 

  
  افغان جرمن آنالين ــ  ١

  از شهيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر ميخواهيم       
  
  اعالميۀ مهم سه گانه ــ  ٢

  از شهيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر ميخواهيم       
  
  ت پورتالاعالميۀ مهم سه گانه ــ با يادداش ــ  ٣

  از شهيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر ميخواهيم       
  

، به قوت "شيراز"ين گلزمدر  پيشتر از امروز صد سال هشت ،"سعدی"صلح الدين ُمافصح المتکلمين حضرت 
زمان و در عصر کمپيوتر و انترنت، سايتی در بين افغانان عرض وجود الدر آخرکه  کرده بود، واليت خود کشف

 و نی "تدبير" دارند و نه "عقل" ــ که متصديانش نه »!!!!عدمش بـِه ز وجود«  :که و در دل فرموده بود ميکند، ــ 
  :، که  نثار شان کرده بودو از همين سبب بيت معجز آسای خود را. "یرأ" و "همت"
  

  و هـمت و  تدبير و رای نيستقل ـکه ع را  آن
  يستخوش گفت پرده دار، که کس در سرای ن

  

  :  تفسير
جای : "نی که ـاش درک ندارد؛ يع" صاحبخانه"ايست، که " خانه"غ است، مثل  سايتی که ازين چار صفت فاروب

  !!!!!!!!!!!"است و جوال  نی
  
  "حاجب"و " دربان "=" پرده دار"
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :اتتوضيح
 در هاليود به رژی رژيسور مشهور امريکائی ١٩٦٧ فلميست مشهور، که به سال Dance of  Vampires ــ  ١

 اين فلم را زير عنوان  ماانیاير برادران.  بود پر گرديدهRoman Polanski" رومن پوالنسکی"پولندی تبار، بنام 
ر َي  ِدتن( Tanz der Vampireمن دوبلۀ المانی اين فلم را که بنام .  ترجمه و دوبله کرده بودند"رقص شياطين"

ه انسان از گور برخاسته ای  ب در اسطوره های قديم،Vampire" ومپاير"کلمۀ . ياد ميگردد، بار بار ديده ام ) فمپيره
از گور برخاستۀ خون " يعنی Vampireپس . فته ميشد، که شبانه دنبال زندگان رفته و خون ايشان را ميخوردگ

در هر صورت مراد من از .  ترجمه کرده اند، بايد خودشان جواب بگويند"شيطان"اينکه ايرانيان چرا آنرا . "آشام
 واقعًا وجود داشتند و اطين خوانخواره که اين شيوت،خون آشام اند، با اين تفا، همانا موجودات  مقاله درين"شيطان"

  !!!!!!!!!!!! نيستشان دگر ميسر "ون آشاميدنخ"زمينۀ که ند، ولو هنوز هم به زندگانی ننگين خود ادامه ميده
  
 "دوستان و  اطرافيان"ای بود، که از خون " خونخواره "و موجودات" دراکوال"در آن فلم مراد از " شيطان" ــ ٢

و تا گلو تا زنخ نه تنها ،  توبه گار"شيطان خوانخوارۀ"و ما ميدانيم، که اين سه . تغذی ميکردندخود، 
خواهـران و  "دريای خون"را  در " آببازی"و " شنا "حتی، بلکه در خون هموطن خود غرق اند

   !!!!!!!!، آموخته اند خودداروطنبرادران 
  
  

  


