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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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  Political  طنـــز 

      
   دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

    ٢٠٠٩ جوالی ٣٠ برلين، 
  
 
  
  

  

  " منطقـيونسايِت"منطقِ  قویِ  
  

  " خوکرتش حالل، دگيش گوشِتـِـرت و فجـِـ"
  

  ـــز بی نمکطنــ
  

سابق ــ " افغان جرمن آنالين" ــ اعنی پورتال "سايت منطقيون"شاذ و ممتاز  بر صفات ضمن نوشته های فراوان،
بگذريم، " سايت منطقيون"اگر از اهداف سياسی . ش را برشمرده بودمافصاوروشنی انداخته و طور مثال تعدادی از 

فت مميزۀ اين صفحۀ بر دو ص، ... و  است"ان اشغالگردمت بهخ"ست و "اسارت پرستی" است و "انقياد"که سراسر 
" سواد عالی"يکی ازين صفات تيپيک اين سايت . شکليات ارتباط ميگيرد، نظر می افگنيمانترنتی که ظاهرًا به 

امروز و طی اين مختصر مگر يک صفت . اعضای آن است، چنانکه ضمن نوشته های بيشمار به اثبات هم رسيد
" شف شف " کهبدون اين. اين سايت را برمال ميسازم" گردانندگان"متصديان و به اصطالح شيک ايرانی  ديگربارز 

  :ميگويم که " شفتالو"بگويم، به يکباره 
برويم به صفحات مختلف .  هم دارند و من ثابت ميسازم که چنين است"منطقِ  قوی"، " سايت منطقيون"متصديان 

  :بياوريم   آن،متصديان  "منطق پرانی"بر ) ١(اين سايت و مثالهای دال
  
زير عنوان . را از نظر ميگذرانيم" پرنيان شعر و سرود"را کشوده و ايشان " ادبی و فرهنگی" ــ صفحۀ باصطالح ١
و گوينده در معرفی چنين . شعری بزبان ملی پشتو از استاد مرحوم عبد الرحمان پژواک دکلمه ميشود" رقيبان"

، امر اخراج عبد الرحمان پژواک را دکتاتور مقتول پاکستان بعد از آنکه جنرال ضياء الحق، هموطنان،«  : فرمايد
  »....از پاکستان صادر نمود، 

  !مه ميگــُم بچيش پير
و ما مردم . دو امر اخراج کسی را صادر می فرماي، زنده ميشود "مقتول"يک نفر " سايت منطقيون"که در د ببيني

فارغ از حرکات و  و "زندان خاک"مرده است و اسير ، "مقتول" فکر کرده بوديم، که  بيهوده"بی خبر از دنيا"
  !!!!اتسکن

  
گوينده ، که اين بار .  است صوتی گنجانيده شدهیهم مطلب" بی بی رادو جان" ــ در همين صفحه در مورد مرحوم ٢
  : است، ضمن تشريحات يک آهنگ را اينطور ميخواند"زن"

  چهار گرد قالع گشتم 
  پايزيب طال يافتم

  پايزيب طال از کيست
   استرادو جان است، از بی بی رادو جاناز بی بی 

  :د و وی چنين ميخواندربوط را به آواز يک خوانندۀ محلی ميگذارو بعد برای اثبات مدعای خود، آهنگ م
  چار گرد قالع گشتم
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  پايزيب طال يافتم
  پايزيب طال از کيست

   استجان رکوبی  است، از بی جان رکواز بی بی 
  ، جايت سر چشمانم مجان رکواو بی بی 
  ، جايت سر چشمانم مجان رکواو بی بی 

  او دختر خوبانم، او گوهر غلتانم
" رکوجانبی بی " آگاهی دارند، ميدانند، که خواننده کامًال درست ميخواند، و قتی و هنر کابلکسانی که از فرهنگ 

  !!!!!!! زورش را نداريمو ما هم نگ دارد،  يک ِل"نطقيونسايت م"اما مرغ گويندۀ سايت . ميخواند
  :  است ــ چنين ميشنويم"زن"در همين ماجرا بعدًا از زبان گوينده ــ که خود يک 

  ».... زيست و عروسی نکردمردانهعده ای به اين پندار اند، که رادو جان، تا پايان عمر دوشيزه ماند و « 
برای يک " مردانه"فت  استعمال ص!!!!ستا" مرد"از جنس " دوشيزه"انستيم که ما واقعًا نمی د:   بلی؛ بچۀ پدر

و موهن تر اينکه ". مرد بودن"به خود ببالد، نه " زن بودن"زن بايد به . است" زن"به شأن و حيثيت ، توهين " زن"
  !!!!!!!!!!شنويم  می"زن" از زبان يک "زن"را در حق يک  "هتک حرمت"چنين 

مطابق به   نه تنها منطقی ، بلکهذکر ميکرديد،،  "مردانه پوش" ترکيب "مردانه"هنجار باال در عوض اگر در گفتار نا
  .دواقع هم  ميبو

  
  : و داکتر عبد اهللا عبداهللا را اعالن ميکند، چنين ميخوانيم  احمد زیی که مناظرۀ داکتر اشرف غنی" ــ در خط روان٣
  » نمائيدماعـاستعل افغان جرمن آنالين اکنون ميتوانيد آنرا از طريق پورتا.... « 

من مگر ميگويم، که .  نويسندۀ آن است"بی سوادی" نوشتن، عالمۀ "ماعـاستع"را " استماع": شايد کسی بگويد، که 
و اگر باور نداريد، بيائيد که موضوع را . ست نويسندۀ آن نيز ه"بی منطقی" بلکه عالمۀ ،"بی سوادی"نه تنها عالمۀ 

  !!!!ثابت بسازم" اضیري"از نگاه 
 اقتباس "طلوع"زيونی را از تلويزيون نوکر رژيم آخوندی ايران بنام ياين مناظرۀ تلو "سايت منطقيون"ناگفته نماند، که 

چه حد زير درک کرده ميتواند، که اين تلويزيون تا اگر به سخنان نطاق اين تلويزيون گوش داده شود، آدم . کرده است
  !!!!قرار دارد"  ايرانانیِ دکتاتوریِ  زب"تأثير 

  
آيندۀ اينترنت از زبان پدر "زير عنوان " دويچه وله"مقاله ای را از  خود" تحليالت"در صفحۀ " سايت منطقيون" ــ ٤
  : را اين طور تمثيل ميکند"  پدر انترنت"اوًال عکس . اقتباس کرده است) ٢٠٠٩ جوالی ٢٨مؤرخ " (آن

  

  
  

  اينترنت وينتون سرف، از طراحان شبکه ی
  

  :من ميگويم که شرح زير عکس بايد اينطور باشد
  

  
  

  وينتون سرف، از طراحان شبکۀ انترنت
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  :ساخته بگويد، که " بينی خميری"برای خود " سايت منطقيون" اگر کسی از مسؤوالن
  

  »!به ما چی، اال بال ده گرده مال« 
  

او را نشخوار " قلط"، شما چرا همان )قلط کرده(غلط کرده " دويچه وله" صفحۀ اگر مترجم: برايش خواهيم گفت
  :ميکنيد؟؟؟ يا اينکه معتقد بدين مثل کابلی هستيد، که 

  
  »!!!!!!!!!!! دزد است،آنکه از دزد بدزدد« 

  
  : چنين آمده است،مطلب در صفحۀ دوم همين

 »Computerپايه به اگر بر اين.  را به فارسی رايانه ناميده اند computingمعنا می دهد، وتري که کار با کامپ 
  ».... برگردانيم"رايانش ابری" را Cloud Computingی انيم اصطالح به تازگی رواج يافته تورايانش بگوئيم، مي

  
  :تبصرۀ اين مسکين

" کمپيوتر"ان وقتی تمام جه. مسخره استبی معنی و بکلی " رايانه"ی به نام "بی پدر و مادر"اول اينکه کلمۀ 
عام و تام است اگر کسی يا کسانی  برخيزند و آنرا " خيله خندی"و " ريشخندی "در حدميگويد، بسيار خنده آور و 

ری در لستاد مرحوم ناتل خانابدون هيچگونه ضرورتی، به فارسی ترجمه کنند ــ و آن هم چه ترجمه ای، که اگر 
  ) ٢!!!!!(گور بشنود، زهره اش بکفد

  :)٣("ترش نيز بگويم که چه باشدزين هم ب"
و من . ه شودزبان فارسی و دری بايد دانستمطلق  است که کفر "رايانش" وضع کلمۀ بی منطق ،)بد تر(بتر از اين 

  :ميگويم که
  

  »!!!!رش توبهاز بد بت« 
  

ران حيف و مترجمان ناوارد ايرانی ترجمه هائی را بيرون داده اند، که در قطی هيچ عطار نگنجد و دردا و هزا
افسوس که همين ترجمه های غلط و ناساز با مزاج و طبيعت زبان فارسی و دری، قلمرو زبان فارسی دری را در 

را " غلط"و " قبيح"و " بد"متأسفانه بعض افغان ها عادت کرده اند، که . مينوردد و روزی ورد زبان عام ميگردد
است، همان را ميگيرند و جزء ترمينولوژی گفتار " و نادرستزشت و پلشت "بلی؛ اينان ميروند و هرچه . کاپی کنند

ببينيد، که بسا تعليم يافتگان ما ــ حتی به سويۀ استادان مؤسسات عالی تحصيلی کشور ــ اصطالحات . خود ميسازند
 و من همان بيت معروف!!!!!!!!! بکار ميبرندخود نادرست و صد در صد غلط فارسی ايران را در تقرير و تحرير 

  :حضرت حافظ شيرازی را نثارشان ميکنم 
  

  !ردائی       وای اگر از پس امروز بود فگر مسلمانی همين است که حافظ دارد  
  

  !!!!!نافهم و بيگانه از زبان ، گرديده است که آلۀ دست و بازيچۀ کودکان ی به حال زبان بيچارۀ دری و فارسی وا
   

  :حسن ختام
 دو انجنير جوان افغان است ــ برخوردار  فنیِ ت تخنيکی ــ که محصول ظرفيِت از امکانا"ونيقسايت منط"اگر 

  !!!نباشد، به شش پيسه و به دو توت هم نمی ارزد
  ظاهری؟؟؟" لين و دين"اما تا کی اين 

  خوردن؟؟؟" دال و دلده و قروانه  و انجروت"، " کاسۀ جانان"تا چند در 
  ؟؟؟"جرت و فرتش حالل و دگيش گوشت خوک"تا چند 

  

  :اعتذار
پيشکش " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به حضور اشرف خوانندۀ پورتال " طنز"اگر سطور باال که زير عنوان 

ان شاء اهللا در طنز های آينده، . خاطرش نشده باشد، ازش صميمانه معذرت ميخواهم وجب فرحت و انبساط گرديد، ُم
  .اهم بردمرچ و نمک و ترشی و چتنی فراوان بکار خو

   

  آيندههای نمکين تا طنز
  

  !!!و به اميد کارستان بيشتر قندولک ها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اتتوضيح
 را تشريح ميکنم، که در متن باال در چه معنی "دال"، کلمۀ " سايت منطقيون" ــ غرض رفع تشويش متصديان ١

دال و "بفکر " سايت منطقيون"سايت " شنۀــُچشم گ "ميترسم، ازينکه متصديان قندول ولیچون . بکار رفته است
  . و امثال آنها نيفتند)دار بازی"(دال بازی"و " دال چلو"و " دال و پياوه"و " چپاتی

کلمۀ عربی " دال"در حالی که اين . است" داللت کننده"ر معنای و د" داللت"با الم مشدد، اسم فاعل از مصدر " دال"
تحريف (ی که محرف "دال"خوردنی کلمۀ هندی و " دال"است، ") داللت"اسم مفعول از مصدر "(مدلول"و مقابل 

  .است، کلمۀ دری ميباشد" دار) "شدۀ
، بود که هزاران )دانشگاه تهران(استاد برجستۀ زبان و ادبيات فارسی پوهنتون تهران " داکتر ناتل خانلری" ــ ٢

  "تاريخ زبان فارسی"از آثار گرانبهای آن مرحوم، يکی هم . فارغ التحصيل آن مؤسسۀ علمی، پروردۀ دسِت اويند
  .ست که در سه جلد تدوين و بار بار چاپ گرديده استا
تيمنًا از قطعۀ مشهور حکيم ناصر خسرو بلخی اقتباس گرديده و آن قطعه " زان هم بترش نيز بگويم که چه باشد"  ــ٣

  :چنين است
  

  چون جامۀ چرمين شمرم صحبت نادان        زيرا که گران باشد و تن گرم ندارد
  ردن هم بترش  نيز بگويم  که چه باشد         پيری  که جوانی  کند  و شرم ندازا

  
  


