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 Satire  طنــــز

  
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ آگست ١٢  برلين، 
  

 
  

   عادت کرده اند،" لت خوردن"آنانکه به 

  !!!!!بخورند" لت"بايد 
  

  "ديگ دلده" سايت جواب نامۀ
  

  طنـــزِ  بدون ُمرچ و مصالح
  

  )قسمت اول(
  

  !!!!!!، که موضوع خوبی در اختيارم گذاشتی"ديگ دلده"مه ميگم خدا خيرت بته سايت 
ميخورد و قلم ميخواست که حتمًا چيزکی تقديم " مالشت مالشت"باصطالح زنان کابلی، " طنز گفتن"دلم پشت 

و ميدانيد که اين . از غيب در رسيد" ناجی"همان بود که . نمايد" غانستانافغانستان آزاد ــ آزاد اف"پورتال دوستداران 
 .خواسته است" لت"است، که دلش " ديگ دلده"سايت " ناجی غيبی"کيست؟ اين " ناجی غيبی"

ازينجاست، که . اصًال طاقت شان نمی آيد" لت خوردن"عادت کرده اند، که بدون " لت خوردن"بعض کسان آنقدر به 
" لت خوردن"در سابق بچه های شوخ چشم و خلق آزاری بودند، که به . می اندازند" لت" خود را زير حق و ناحق

چنين .  بايد مورد سرزنش و لت و کوب بزرگان قرار گيرند و کارهائی می کردند، تا هرو مرو وعادت کرده بودند
يکی از . می ناميدند" لت خور"و "  پختهلت"بچه های شوخ را که آن جای مالئکه را از آسمان پائين ميکردند، 

 عمده و مميزۀ اين بچه ها اين بود، که هر قدر لت ميخوردند، آخ نمی گفتند، گوئی اصًال درد را نمی شناختند واصخ
ق ِد" دو"نميخوردند، هم پشت " لت"و " دو"خاصيت ديگر اينان، آن بود که اگر مدتی . نميشدند) افگار(و اوگار 

  !!!!! خداداد ايشان بوده استِ"دولت"، " دو و لت "اگوئي". تل"ميشدند و هم پشت 
توبيخ گرديده اند؛ " داو طلب" "ديگ دلده"سايت " دو طلب"حاال بچشم گنهگار و گنهکار خود ميبينيم، که متصديان 

ميبرند، اينان در واقع از شالق خوردن، لذت . را انجام ميدهند" لت پخته ها و لت خوران"چون عينًا همان کارهای 
و " دشنام شنيدن"، " شکنجه ديدن"مطلق خود را در " لذت"عـينًا به مانند همان شهوت پرستان ساديسِت اروپائی که 

  .، کشف کرده اند" لت خوردن"
ماروفی "و متصديان پند ناپذيرش، بايد هميشه زير ضربات " ديگ دلده"من از اول بدين عقيده بودم، که سايت 

  :اما دوستان دلسوز ازين مسکين بار بار و با الحاح افغانی خواهش کردند و گفتند . شندقرار داشته با" صايب
  

  ».... کنن)اصالح( اصال  اجازه بتين، که خوده متصديايشغان جرمن را ايال کنين و برِ پشت سايت افبه لياز خدا، « 
  

" ديگ دلده"ين به بعد از سر کل سايت امر و فرمايش مکرر دوستان مرا متقاعد ساخته و بر آنم داشته بود، تا از
ايميلی بما فرستاده و ضمن ارسال يک " ديگ دلده"و اتفاقًا در حدود يک ماه پيش خود متصديان سايت . دست بردارم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ايشان . ترجمه را در دسترس شان قرار بدهيمآن مضمون المانی، از ما خواهش نموده بودند، تا آنرا ترجمه کرده و 
، به مورال دوگانه و "انگريز مشربان"اما مثلی که . د از ما خواسته بودند، که ديگر آزار شان ندهيمدر همين نامۀ خو

تا اگر حريِف . خو گرفته اند، در يک دست قرآن و در دست ديگر خنجر را نگهميدارند" منافقت"به اصطالح قديم به 
و اين . آسوده، خنجر خود را در پشتش حواله کنندمسلمان به احترام قرآن مجيد، دست از ستيز برداشت، بعد با خاطر 

چنين بی ُمباالتی ها و بدماشی تکرار . بار بار از خود نشان داده اند" ديگ دلده"شيوه ايست، که اختيارداران سايت 
" مايۀ فساِد اعظم"و " مفتن کبير"تحت رهبری " ديگ دلده"ی مکرر اندر مکرر متصديان سايت )بد معاشی ها( ها

" ديگ دلده"، بر آنم ميدارد، که ازين به بعد نه گول چاپلوسی های متصديان سايت " دپلوم انجنير کريم عطائی"يعنی 
ازين به بعد توسن قلم را رها ميکنم، تا هر طوری و هر وقتی که دلش .  گوش بدهمرا بخورم و نه به پندهای دوستان 

در آن وقت است، که مگر خدا . بتازد" ديگ دلده"سايت "  منافق"و " اصالح ناپذير"، " بزدل"بخواهد، بر متصديان 
  !!!!!!! بدادشان برسد

  
  !!!رده اند و چه داهيانه درست کرده اندرا درست ک" نان چوپان"و " بز"مردم ما از قديم ها ضرب المثل 

  
  !!!، فحوای اين مثل را در شأن متصديانش صادق می سازد"ديگ دلده"فرستادن ايميل 

  
" ديگ دلده"نوشت، ديروز در ساعات صبح ايميل سايت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"قراری که ادارۀ پورتال 

  :بدين مضمون به پورتال رسيد 
 هيچ کس باور  وجود گذاشت،ۀپا به عرص" افغانستان آزاد  آزاد افغانستان"ه حدودًا يک سال پيش پورتال  کیزمان« 

 و سمت پيشقراول را بپيمايد" يکشبه رِه صد ساله" حضرت حافظ، ۀ به فرمود،ی افغانی انترنتۀنميکرد، که اين صفح
  پورتال، که در هيچۀ و آزاديخوانی ملیز اهداف عال انظرصرف .  افغانان را بخود اختيار نمايدیتمام صفحات انترنت

  سراغ نميگردد، اگر از نگاه پهنا و طيف کار و فعاليت آن سخن رود، بدون شک بدينی ديگر افغانیسايت انترنت
  . با آن نيستی مقابله و ايستادگی را يارای افغانی انترنتۀنتيجه ميرسيم، که هيچ صفح

  
 تي بدون مسؤلی بصورت عموم از گفتار هانترنتيا. دي بوده لطفأ خود را مسخره نکنقتي شده دور از حقگفته اتيچت
 ساخته و با آن یالي ختي شخصکي در آن از خود کندي کوشش ملي ذلاري امر بسقتي بوده و هر انسان درحقزيلبر
 ،ی کابلوادوالي ه،یناي باممي نعمت اهللا، عظی به نوشته هاکباري د،ي دهبي خود را فرديکوشش نکن. دي نمائیزندگ

 که ۀکي فابرکي نوشته ها محصول ني اۀهم. دي تعمق کنی و اندکدي نگاه کنرهي پورتال وغۀ ادار،ی کوهدامننيعبدالمت
 کي طرزالعمل کار نيا.  را گول بزندگراني  خود و دکندي آن کوشش مۀسندي بوده نوباشدي ماتي چتۀکيمسما به فابر

  .ديزنيم شخندي خود رشيروگرنه خود به . دي خود را اصالح فرمائندهير آ ددي و دانشمند نبوده، امبياد
     

  ")ديگ دلده"ختم نامۀ سايت (»  با احترام
پورتال « از خواندن نوشتۀ باال که قسمت اولش نقل قول از مقالۀ مؤرخ دهم آگست اين بندۀ اهللا،  زير عنوان 

و آن به خاطری که . است، به بهت اندر گشتم» "شعر و ادب"دين سنگر پوالــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
ۀ اين دالخوران را وقتی نوشت.  بديهيات سر باز زنندخواسته اند از قبول" ديگ دلده"سايت " کله گنجشکی"متصديان 

  :خواندم، بی ُمحابا گفتم
  

  !!!!!ريشخند به ريشت
  

بلی؛ . برکًا در نوشتۀ خود جا دادم، از دستی که خوشم آمده بودرا تيمنًا و ت" ديگ دلده"من بار اول يک ترکيب سايت 
قتی که چنين  ادب و منطق را تا آسمان هفتم و تا سدرة المنتها باال ميبرد و و،"به ريشزدن ريشخند "مصدر ترکيبی 

  ينان، ازين خرمن ادبيات و منطق، خوشه ای نچينيم؟؟؟؟   است، چر ا ما خوشه چ
  : مهربانو صايب بابا جان ؛ ُا

ديگر مگر بال می طلبد، که بدنبالش " ريش"را ميدهد، و وقتی که چنين است، آن " خنده به ريش"معنای " ريشخند"
بگويد، يا " نمِک شور"نظير آنست، که کسی از بهر مثال " ريشخند به ريش"آمده است؟؟؟؟؟ ترکيب بی منطق 

. است" تر"خود " آب"و " شيرين"خود " شکر"و " شور"خود " نمک"او خانه پر پلو؛ ". آِب تر"يا " شکر شيرين"
نه تنها بی منطق است، بلکه چيزی  در " آب"و " شکر"و " نمک"برای " تر"و " شيرين"و " شور"آوردن صفات 

  !!!!!هم هست" لهو و لعب"حد  
   کجا؟؟؟؟"منطق"کجا و " کله گنجشکيان"اما 

  
  ادامه در آينده

  


