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 Satire     طنــز

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2008 دسمبر 27برلين ، 
  
  
  

  1358ششم جــــــدی 
  

  تاريخیعـزای روز ماتم ملی و 
  

  طــــنز شش جدی
  

سرخ ، بر حريم مقدس  دی، مصادف است با بيست و نهمين سالروز تهاجم اردوی ملعون دسمبر و ششم ج27 امروز
رسيدۀ ما ميدانند، سوسيال امپرياليزم شوروی در اين روز عمًال قصد  چنانکه همه هموطنان داغديده و درد. وطن ما

را سوار بر ميله های تانک، ، "افغان زبون"اشغال افغانستان را نمود و غالم حلقه بگوش و نوکر زرخريد خود ، آن 
شرح ماجرا نزد همه کس روشن است و لزومی ندارد که آنچه را نسل های . به کابل آورده و بر مصطبۀ قدرت نشاند

امروزی خود دريافته و يا از هزاران زبان به تکرار خوانده و شنيده اند، درين نوشتۀ مختصر باز گويم  و گويا به 
  . تکرار مکررات بپردازم

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ن اين نوشتۀ کوتاه که بنا بر دعوت و تقاضای صفحۀ آزادگان ، يعنی پورتال ضم
های  سايتميخواهم به . مرۀ هميشگی را شکسته و بر موضوع از زاويۀ دگری نظر می اندازمسر دست گرفته شده، 

ين برخالف روند عام، او چه باک دارد که .  ترسيم ميکنندکه آنها اين روز پليد را چگونهمرور کنم، انترنتی افغانی 
وقتی  و ؟؟؟خندانمبنوشته را وجهۀ طنز داده و ضمن محکوم کردن تجاوز سوسيال امپرياليستی، خوانندگان را کمی 

   نباشد؟؟؟"نـُـقل مجلس""  آنالينجرمن"ايت  بد است که سقدرچ ميرود، "طنز"سخن از 
   

توقعی هم نداريم ــ سری ميزنيم به سايتهائی " مدفوعان تاريخ" پرچميان بگذريم ــ که از اين  خلقيان ویاگر از سايتها
طوری که از پارسال و سالهای . ــ از هر بند و تعلق با خلق و پرچم فارغ اند" ظاهرًا"که ظاهرًا ــ به تأکيد ميگويم 

ه به تقبيح اين رويداد شوم و شرم آور تاريخی ما قبل از آن به ياد دارم، متأسفانه سايتهای معدودی را می يابيم ک
 4دقيقًا تا (از ديگران مگر گله ای ندارم و توجهم را به سايتی مبذول ميدارم که تا ماه جون امسال . پرداخته باشند

واقعًا  ، که زمانی نام دارد" جرمن آنالين" صفحۀ انترنتی، سايت اين. عضويت فعال آن را داشته ام) 2008جون 
  !!!!!ياد ميگرديد" افغان جرمن آنالين"را داشت و به نام پورتال " پورتال با عظمت"ثيت يک يح
  

 دسمبر ــ يعنی دقيقًا يک هفته قبل از ورود اين سالروز ــ خط روان در 20خوب به ياد دارم که سال گذشته به تاريخ 
  :، اين روز را اينطور اعالن نمود "افغان جرمن آنالين"رواق پورتال 

  
   »حکوم ميکند تجاوز شوروی را بر افغانستان م روزسالبيست و هشتمين " افغان جرمن آنالين"پورتال مبارز « 

  
  :اين اعالن را چنين ميخوانيم "  آنالينجرمن"ًا يک سال ميگذرد، در سايت  ، دقيق2007 دسمبر 27اينک که از 

  

  »ين سال تجاوز شوروی را بر افغانستان محکوم ميکند پورتال مبارز افغان جرمن آنالين سوگوارانه سی و نهم«  
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  ديروز )وقت اروپا ( بعد از ظهر16 ساعت دقيقًا به  کهيک جمله،اين در از عجايب روزگار است اگر بگويم، که 
که يقين ، ی"نيشخند "وی نهفته است "چيستان"، گرديد  نمايان"جرمن آنالين"، در تاالق سايت  ــ 2008 دسمبر 26
و اگر چنين . نديده اگردهم  موفق هردوو درک  زده اند، به حل "جرمن آنالين"م خوانندگان ارجمندی که سری به دار

  : را شرح ميدهم "نيشخند"را حل کرده و آن " چيستان" من خود اين نباشد،
  

اما ه است،  سال گذشت29، دقيقًا 2008 دسمببر 27 تا به 1979 دسمبر 27من ميگويم که از تجاوز شوری در ــ 
  : کار آن نشسته اند، ميگويند که" چهار نفری" که سه دپلوم انجنير در رأس  تيم "جرمن آنالين"متصديان 

   
ه  سال گذشته است و اگر باور نداريد، برويد و اعالن ما را ب39؛ از آن زمان تاکنون، دقيقًا ربانصاحِب مه نی« 
  : خود را حاصل  کنيد، چون  در آن نوشته شده سفيد در زمينۀ آبی بخوانيد و  يقين  جلیِ  خط

  
  » حکوم ميکند سال تجاوز شوروی را بر افغانستان مسی و نهمين سوگوارانه پورتال مبارز افغان جرمن آنالين «
  

جمع و تفريق " يعنی " حساب"است  و هر شاگرد صنف اول که چار عمليۀ اساسی  "حساب"ع عادی ضوآخر اين مو
  : به سهولت در می يابد که ا بلد باشد،ر"  و تقسيمبو ضر

  

2008 – 1979 = 39 
  

   )"جرمن آنالين"از متصديان سايت   استنباطی، ختم نقل قولِ (  » 
  

و به حساب فرنگی ها ساعت يک و نيم صبح بعد از نيمۀ شب  همين لحظه که ساعت يک و نيم گوش شيطان کر؛
  : ، که ه باشد رساند"نيران سه گانهانج" آن گوشکسی به که  دسمبر است، مثلی 27روز 

  
  :ادرا، مثلی که در محاسبۀ تان غلط کدين و همو ماروفی صايب بيچاره درست حساب کده بود که بي« 

  

2008 – 1979 = 29 
  

  :صالح کرده، نوشتند  ا 29 را به 39بلی؛ همين لحظه 
   
  »وز شوروی را بر افغانستان محکوم ميکند سال تجابيست و نهمين سوگوارانه پورتال مبارز افغان جرمن آنالين«
  

 و فکر ميکدی که ماروفی یميکنخـََپکی مبارزيته که چطور ،  مبارزِ"جرمن آنالين"، بچيت پير « : مه ميگم 
  »!!!!خبر نميشهصايب 

  
 اندک  نيز"جرمن آنالين"سايت " نيشخند"، بايد در بارۀ همانرفت سخن تا اين حد" چيستان" که در مورد آن ــ حاال

رف و استوار است و خوانندۀ ارجمندی که از زبان و گرامر و ص" دستور زبان"بر " نيشخند"اين . يمتوجهی بکن
د و از سرش بگذر" خيز بلند"ه،  با يک ندر است که اين نکته را اصًال نخوايد، بهتنحو و دستور زبان خوشش نمی آ

  !"!!!از رويش بپرد"به حساب فارسی ايران 
.  و هم ادات و غيره هم قيدل وجود دارد، هم فاعل، هم مفعول ،در يک جملۀ مکمل هم فع:  ميگويد که دستور زبان
  :اين اجزاء را چنين می يايم  در جملۀ باال

   فعل ــ " محکوم ميکند"ــ 
  فاعل  ــ " پورتال مبارز افغان جرمن آنالين"ــ 
  مفعول ــ  " بر افغانستانبيست و نهمين سال تجاوز شوروی "ــ 
   قيد ــ  "هسوگواران"ــ 
   يا مفعول صريحه عالمۀ مفعول بيواسط  ــ" را"ــ 
  حرف اضافه  ــ " بر"ــ 

  .را بيان ميکند" فعل"چگونگی " قيد"است ، يعنی که " فعل" حال در جملۀ باال عبارت از شرح" قيد"وظيفۀ 
  : شرح 

  :اگر جمله را اندک مختصر بسازيم، چنين خواهيم داشت 
  

  .تجاوز شوروی را سوگوارانه محکوم ميکند" جرمن آنالين"
  

 و از روی "سوگواری"، منتها با اين روز را محکوم ميکند" جرمن آنالين"خوب توجه نمائيد خوانندۀ ارجمند که 
و اصًال نميخواهد اين تجاوز را محکوم بکند، اما زير فشار افکار عامه  ــ " جرمن آنالين"يعنی که دل !!!!! "جبر"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

 مجبور شده است که اين کار را بکند و چون اين کار را ــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"شايد از ضرب شمشير 
يست که در قيد "سوگ"از روی جبر و اکراه ميکند، غم درونی خود را نيز نميتواند ابراز نکند و غم درونی او همانا 

   :اگر واضحتر گپ بزنيم.  استنهفته" سوگوارانه"
اش ازينست که چرا " گريه. "ميکندهم گريه ، "محکوم کردن" روز را محکوم ميکند و در عين اين" جرمن آنالين"

و او از   نمايد"کلمه" را مجبور به خواندن شخصی   مثل اينست که کسی.  گرديده است"محکوم کردن"مجبور به 
  !!!!!!!رمادميخوانم و به آن باور ننچه ميخوانم از دل نآ:  بخواند، ولی در زير دل بگويد "کلمه"ترس 

  :  را به ياد می آورد که لطيفۀ لطيف و اين همان 
بايستاد و نماز نمازگزاران ساختند و آن بيچاره که راه دگر نداشت، آمد در صف " نماز خواندن"کسی را مجبور به 

  :ير لب گفت در ز" سالم گشتاند"در ختم نماز و وقتی که . را اداء کرد
  

  »!!!!!!!!الهی مه خو نماز خواندم، اما تو قبولش نکنی« 
 

و به صد ت و شهامت و به خوشی  جرأرا با" تجاوز"اين نست که آزادگان دري" انقياد طلبان"و " آزادگان"فرق بين 
نزد شوروی جاوز ت" محکوم کردن"گويا . خوشی نميکننده  اين کار را ب"انقيادطلبان"تمام ، محکوم ميکنند و شوق 

  !!!!!!!است" سوگ و غم و ماتم"چنين اشخاص،  
  
   :، ميروم و نکتۀ اولی را بيشتر ميشگافمازين دو نکتهاجمالی بعد از فراغت   
  

را " حساب"ايشان نه تنها برادر گل؛ نی .  حساب را بلد نيستند"جرمن آنالين" ير سايتنلوم انجمن نميگويم که سه دپ
بلی ايشان حساب را بلد اند، ولی بی پروا .  و هزاران سر و مانجۀ ديگر را نيز بلد اند" ب و کتابحسا"بلد اند، بلکه 

هر  و يا شان بيايد و زبانمگفته، هر چه در نوک قل" هر چی پيش آمد خوش آمد"و " به مه چی"و غير دقيق استند و 
دگان خود ميکنند، و عجيب نيست، که از تعداد ، بدون غور و تدقيق، همان را تقديم خواننسر ميزشان گذاشته شودچه 

  .  روز به روز کاسته ميشود"جرمن آنالين"خوانندگان 
  !!!!!!!!!اری در زمان عضويت ما ناممکن بوداين نمونۀ کوچکی بود از عدم دقت اين سايت و چنين ک

جرمن افغان "پورتال  ،فعال عضو  از وقتی که آن پنجچون نيست، "اشتباه"، محض يک "اشتباه"ئۀ اين ااز ارمقصد 
  :صادق افتاده که  حافظ و فال   همان مصراع،د را ترک گفته ان"آنالين

  

  ان شماباندرين ره کشته بسيار است، قر
  

 ، يک وقتی"آخر زمان"در به قوت واليت خود هفتصد سال پيش از امروز دريافته بود، که شيرازی حضرت حافظ 
نيز بصراحت را " جرمن آنالينافغان " سايت ، از جملهی و.فغانی ظهور ميکنند سايتهای بيشمار ا،در صفحۀ انترنت

 نظر به کارروائی های يکی دو نفر 2008 جون 4 که به تاريخ مينمايدحتی اين را نيز پيشگوئی .  ميکندپيشگوئی
و پنج عضو فعال و  پورتال به انشعاب مواجه گرديده پورتال، "داوود کلۀ" سرتنبۀ  زورگویِ مستبد الرأی قلدرِ  
  : بعد را ترک ميکنند ومديون درايت و جانفشانی آنهاست، پورتال پورتال که تمام وجاهت آن ملی، 

   

  "علی ميماند و حوضش"
  

 اگر به مقاالت و مطالبی که در سايت .کج نمی بود" اشتر"کاش مشکل در همينجا ختم ميگرديد و ديگر جاهای 
 يک نظر اجمالی هم بياندازيم، بدون مبالغه در هر مقاله الاقل ده غلطی امالئی و  نشر ميگردند، حتی"جرمن آنالين"

افغانستان آزاد ــ "کسانی که باور ندارند، بروند و عين مقاالت را در پورتال . ؛ البته بطور اوسطتايپی خواهيم يافت
 چشم سر ببينند، که گپ از چه قرار  مطالعه فرمايند و خود با ديدۀ باز و"جرمن آنالين"و سايت " آزاد افغانستان

تمام مقاالت و مطالب از نظر اشخاص وارد در زبان گذشته و "  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال . است
 بوديم، "جرمن آنالينافغان " پورتالدر زمانی که در . ، به نشر  ميرسنداصالح اغالط امالئی و تايپیبعد از 

اين ماه پيش هفت کافيست که مقاالت منتشرۀ شش . مقاالت را از اين رهگذر اصالح مينموديمتعداد معتنابهی از 
 "جرمن آنالينافغان "پورتال " سقوط آزاد"را از نظر بگذرانيم، تا فرق آن زمان را با امروز دريافته و شاهد سايت  

  .امروزی باشيمزار و پريشان به حالت 
  :رائيم، يعنی  جدی گرديم اگر از طنز که بگذريم  و به جد بگ

بزرگترين سقوط اين سايت، در .  کيفی اين سايت را از نگاههای مختلف مشاهده ميکنيمسقوطاگر اندک جدی گرديم، 
در حالی که  تا شش ماه پيش مقاالت اشخاص بدنام و جنايت پيشه، در پورتال .  آن نهفته است"سياست نشراتی"
که باشد کسی  يافتند، امروز که ميدان شغالی شده، هر نوع مقاالت ــ از قلم هر مجال نشر نمی" افغان جرمن آنالين"

برکت از اگر با ديد خوشبينانه برخورد نمائيم، بدين نتيجه ميرسيم، که . ــ با هر نوع محتوا درين سايت ديده ميشود
  .يابند ها هم مجال نشر می بی بند و بار است، که تعداد زياد مقاالت خلقی ها و پرچمی "سياست نشراتی"همين 
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نشر " جرمن آنالينافغان "  پورتالچنانکه گفته شد، در سال گذشته در مورد سيهروز شش جدی مقاالت فراوان در 
روی جبر و اکراه و خدا داند که  در زمينه نشر گرديد، و آن هم از دو سه مقالۀ معدودفقط ، که امسال ديديم. گرديدند

  : ه چقدر ريش مردم را گرفته باشند، ک" ينجرمن آنال"متصديان سايت 
  

افغانستان آزاد ــ "رستيد، ورنه پيش پورتال ــمت، هرچه زود تر چيزی بفآفتاب روز قيا به لحاظ به لحاظ خدا و« 
  !!!!!!!!!!».... ميشويم"بی آب"کنی که   را چه می"کم"کم می آئيم؛ " آزاد افغانستان

  
ميسوزد و باز دلم ميسوزد   ، که اصًال  پروردۀ دست خود ماست،"يتيم" و "پرستبی سر"دلم به حال زار اين سايت 

  !!!!!!!!که اگر حال به همين منوال ادامه پيدا کند، ديگر فاتحه اش خوانده خواهد شد
  

، رون وسطائیـفظه کار با افکار قاـمود و محـجمود و ـت رژی اشخاص خـح اين صفحه ت:هيچ آرزو ندارم که 
  !!!!!!!!!بردببپوسد و بپوسد و بپوسد و روزی برسد، که خاکش را باد طور  همين

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :توضيح 
 به ميدان کشيده شد و "مقوالت ملی"بودم، مناقشات روی " افغان جرمن آنالين"عضو فعال پورتال مانی که يک ز

افغان جرمن " ننگ داشتند، پورتال "افغان"و مقدس دشمنان يکپارچگی و وحدت ملی ما که از گرفتن نام فاخر 
شخاص همان شخص شخيص و تفرقه افگن در صدر اين ا.  ياد ميکردند"جرمن آنالين" را به نام پورتال "آنالين

پيوسته موضوعات نفاق افگن را طرح " اميد"قرار داشت، که در هفته نامۀ خود " محمد قوی کوشان"مشهور بنام 
  . تمام ميشدما افغانها" اتحاد و تفاهم مردمی"و " وحدت ملی"ميکرد و کاری ميکرد که دقيقًا برضد 

 الهام گرفته و يا "قوی کوشان"دون اينکه از ب استعمال کرده ام،  ديد ديگراز نگاه ورا " جرمن آنالين" ترکيب من
  :خدای ناخواسته از وی تقليد و پيروی کرده باشم و دليلش اينکه 

 "جرمن آنالين"چون سايت . ست"یگآزاد" و "تسليم ناپذيری"کلمۀ بزرگ و مبارکيست که سمبول " افغان"
مره الهام ميگيرد، حيف دانستم، که کلمۀ ـه و پيوسته از مقامات دولت مستعحلقۀ غالمی استعمار را به گردن آويخت

يقين دارم، که هر وقتی که اين سايت حلقۀ غالمی و . استعمال نمايمرا برايش " افغان" "پر افتخار"و " شاندار"
و  ين درنگچکتر بدون کوکهرا پيدا کرد، در آن وقت است " افغان "باشکوِهاسارت را شکست و شايستگی نام 

ِ و پرصالبت زيز ـع  نام ،ترديد  سايت ه و کرد" من آنالينجر"را دوباره زيب نام سايت " افغان"و خصم افگنِ 
  !!!!!!!!! د؛ مطمئن باشنخواهم گفت" افغان جرمن آنالين"
  
  


