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    داد پغمانی القــــــخــــــ

  ٢٠١١گست  آ٢٠ ـ مونشن

  

  

  "ميوه سر بر زميننھد شاخ پر"
ھا و ھزاران تھنيت و تبريک خدمت  ما، و صدان عزيز پورتال دشمن کشبا عرض سالم خدمت خوانندگ

 گزارش عالمانه،  خودم باشم ــاز ھمه اولترکه  ـمتصديان، ھمکاران تخنيکی و ھمکاران قلمی پورتال 

 را خواندم "معروفی"آقای " استاد سخن" "موسوی" آقای مصادقانه، واقعبينانه و شجاعانۀ به گفتۀ دوست نزديک

ھرچند طی اين مدت .  يافتمطری بيشتر لذت بردم که خودم را نيز در آن کاروانو از آن ھمه دستآورد به خا

 و مانند باشد، نتوانسته ام با ديگران ھمگام حرکت نمودهمی ھا دليل که بارزترين آن تنبلی ذاتی خودم روی دھ

ما "ا نيز در جمع  آنھم به اميد آن که اين عاجز پا و دل شکسته ربسازم، باد را مستحق چنين افتخاری وآنھا خ

از قبل بايد بگويم که . ما بنگارم  بشمارند، می خواھم چند نکته ای در بابت پورتال خود"؟ملکھا را کجا می بريد

و " معروفی"آقای " ستاد سخنا" جناب ۀاين نوشته در بھترين صورت می تواند ماھيت توضيحی بر نوشت

 .را داشته باشد" معروفی"و خانم " عزيز"و جناب " موسوی"ان شجاع ما آقای ھمرزمدشمن سوز  مصاحبات

کاش می توانستم آن ديدگاه ھای جامع را تکميل نمايم، تا نزد از خود و بيگانه خودی نشان داده کاله را کج  ای

  :می گذاشتم

 را بيان داشته اند که چه خوش شان بيايد و چه ھم یھای پورتال، برخی مطالبدر گزارش کارکرد" استاد سخن"

  من خالف نظر آقای سعيدی که از موضع دين نوشته اندـ. ذات خود يک بدعت به شمار می روديايد، در ن

به اين باور ھستم که خارج از ساحۀ دين، حيات انسان مرھون بدعت  "بدعت، بدعت است حسنه ندارد"

ای پورتال سنن ھبدعت به خاطری که در برخی از کارھا و عملکرد  ـ صورت می گيردهھائيست که ھمه روز

؛ از جمله می توان به نوشتۀ و عنعنات حاکم بر جامعه نه تنھا ناديده گرفته می شود، بلکه زير پا ھم می شود

  . صاحب مراجعه نمود"معروفی"  جناب
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تش داريم در پيروزی ھا سھيم و شريک می دانند و آچه وقتی ايشان من و امثال من را که از دور دستی به 

به دوش می گيرند، چه بخواھند و شان ھای پورتال را بزرگورانه خود و ھمکاران تخنيکی مسؤوليت کاستی 

اگر خوب شد خودم کرده ام و اگر بد شد " ما را که آمده است!! چه ھم نخواھند، اين رسم و ضرب المثل خوب

 ،ؤوليت پذيری است را که ھمان مس!! نا ديده گرفته و فرھنگ بيگانه"ست مسؤول آن اھمسايهاز خدا گرفته تا 

  .می خواھند تبليغ نمايند

اين مطلب اند، مگر يک اندکی  مصداق کامل عنوان  و متصديان پورتال"معروفی"اين درست است که آقای 

به خاطری بنمايند که مسؤوليت پذيری در اين ملک کار را اين مراعات . بنمايندبايد مراعات ديگران را نيز 

د بگيريد که ق و پرچم را بخوانيد ببينيد و يابرويد نوشته ھای سردمداران رژيم خل داگر باور نداري. آسانی نيست

 را که قدر "!!مردم نمک ناشناس و جاھل" و خيانت ھنوز ھم می خواھند مردم را  جنايتهچگونه بعد از آنھم

د، باز ھم برويد مصاحبه آنھا را ندانستند و عليه جنايات آنھا به مقابله برخاستند، سه تنگه قرضدار خود می سازن

شھيد و باز ماندگانشان انتقاد  ھزار ۵٠ھای جناب گلبدين راکتيار را بخوانيد و ببينيد که چگونه از ناسپاسی 

 و از اين که به بھشت مفت مفت راه يافته اند، منت خانه نمايد که چرا آنھا قدر راکت ھای وی را نمی دانندمي

کراتان مادر زاد را بخوانيد تا قانونی، عبدهللا عبدهللا اين دمو ھای  ربانی، برای وی نمی سازند، برويد مصاحبه

به خاطر خون !! ببينيد که آنھا چه خدمتی به مردم کابل به خصوص افشار کرده اند و چطور به ناحق

ين مال  اميرالقاتلحبه ھایامی خواھند آنھا را بدنام بسازند، برويد مصانسان  و يا چند ھزارچند صد !!ناچسز

زاده و اعوان و انصارش را بخوانيد تا ببينيد که چطور آنھا ما را به خاطر آن که قدر دار و محمد عمر آخند

 برويد نوشته ھای فرشته ھای دموکراسی و  می دانند، و مستحق عذاب اليمکنند آنھا را نفھميديم شماتت ميۀتازيان

ران شان را بخوانيد که چگونه از ااقتصاد آزاد از بوش تا بلير، از اوباما تا کامرون ، مرکل ساراکوزی و ھمقط

 ھزار پرواز دفاع می نمايند و حتا ما را که در زير بمب می ميريم بی ارزشتر از بمب ۵٠ ۀبمباردمان ساالن

 بخوانيد َخَرم رمخُ را برويد نوشته ھای نوکران استعمار از کرزی تا اسپنتا و از فاروق تا ھای خود می دانند، 

  .من را بخوانيد و اين نوع مسؤوليت پذيری ھا را تبليغ کنيد يعنی خر

 و استعمار و ارتجاع را سالمت تمردم را مساوی مالمت مادرذا آخر بايد بدانيد در ملکی که استعمار و ارتجاع

عرفی نموده اند، اين کار شما که ما را ھم در پيروزی ھای چشمگير پورتال سھيم دانسته ايد و در دوران م

عوض مسؤوليت کاستی ھا را شما خود به دوش گرفته ايد، از آن بدعت ھائيست که نمی توان به آسانی از آن 

  !!! به پاسخگوئی کشاندشما را به خاطر اين نوشته و بايد .گذشت

روی ساير   تصميم دارم بدعت ھای پورتال را طی مقاالت متعدد تذکر دھم، در اينجا بيشتر براز آن جائی که

  .بدعت ھا توقف ننموده می پردازم به مضريت ھای پورتال

ھرچند می توانم . ، تاريخ زدن مقاالت بود ھمان نخستين روز افتتاح آن آغاز يافتازاولين مضريت پورتال که 

  میی اين مضريت است، با آنھم کار را با حدس و گمان جلو نبرده يکی يک بارحدس بزنم که چه کسی بان

  .  نمی دانم چه کسی بانی اين مضريت استنويسم،

 قبل از افتتاح پورتال  تمام سايتھا اعم از پرمدعا و يا بی ادعا، کج و يا راستۀآخر شما را خدا، يک بار به گذشت

ودی از تاريخ زدن، سراغ گرفتيد باز اين داد خالق را سنگ بار کنيد، در نظر بيندازيد، اگر در آنجا نشانه و نم

و يا " جديد"از يک لوگوی " !!حسن استفاده"زمستانی لم داده بودند و با " يتوپ"حالی که بيچاره تمام سايتھا در 

هللا می دادند و بھره می بردند و مطالب يک سال قبل خويش را به نام جديد به خورد خلق " نيو"به زبان فرنگی 
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بلغور مردم ھم که با تأسف بيشتر آنھا چون من يلدنگ دير از خواب بيدار می شوند، ھمان مطالب کھنه را 

  .مغزی می کردند، يک باره شما پيدا شديد و شروع کرديد مطالب را با تاريخ نشرنمودن

ما را درک کرده و به دام تان  اکثريت قريب به اتفاق ساير سايتھا، ھدف اين مضريت ش!!ھرچند خوشبختانه

شما می خواست حرکت نمايد، با که از در رقابت "  جرمن آنالينپورتال فخيم امريکا ـ" مگر بيچاره نيفتادند،

  .  توجه عميق نموده باشد، شروع کرد به تاريخ زدن مطالب خويش"تقليد بقه از مار"بدون آنکه به ضرب المثل 

 از سوختن انگشت کله را در تنور داخل نموده بودند و ھيچ متوجه نبودند که آن بيچاره ھا که به خاطر اجتناب

" زاد افغانستان آ- افغانستان آزاد"ل دنباله روی آشکار شان از پورتان حرکت شان نزد اھل خبره به مثابۀخود اي

مانند من زمين ، که ھمه به ملک غربت، در آغاز متوجه نبودند که تھيۀ مطلب به صورت دوامدار آنھم در است

و اگر ھم به زور بروند حاصل شان به  الغر را شبيه اند و نمی توانند ھمه ساله و دوامدار زير کشت بروند

از ما  ، کاريست کارستان و در خورمصرف شده نمی ارزد تا چه رسد که سودی از آن متصور باشد" تخم"

  .بھتران

و اراکين شورای انقالبی و وطنفروشان خاندانی ماندند ھمين بود که بيچاره يتيم بچه ھای خلقی پرچمی، با 

يکی و يا چند اگر کدام زمانی ھم خواستند به خاطر خالی نماندن عريضه . حوض شان و قلندر ھا به دور شان

ھم شما  استفادۀ مجدد کنند، باز"نظرخواھی"از مطالب گذشته را باال بياورند و يا اين که دزدانه از مطالب  عدد

  . افشاء نموده و رسوای رسوا ساختيدآنھا را

  !متصديان محترم پورتال

 باشيد تا در اين ال که ما را در موفقيت ھا سھيم ساختيد و خود مسؤوليت کاستی ھا را به گردن گرفتيد منتظرح

  .ت ھايتان را نيز بنگارم، اميد توفيق نشر بيابندسلسله ساير بدع

  ۀ بعدیت                               تا نوش                                      

  

  


