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 بَعِث بعَدالَموِت "افغان جرمن" 

 ِت بد، قضاِی سر""نی  

 

ل این قلم ــ ازین پورتال بُریدند، این صفحه ــ به شمو"افغان جرمن آنالین" از روزی، که پنج نفر از فع االن درجه اوِل 

بود،  2۰۰۸. دقیقاً روز چارم جون "اَِو خوش نخورد"دیگر روز خوبی ندید و به اصطالح شیرین زنان اصیل کابلی، 

آگست همین  1۸قطعِ عالقه کردند. تعدادی از همین بُریدگان به تأریخ "افغان جرمن آنالین" که این پنج نفر با پورتال 

ل صفحه ای را روی صحنه آوردند، که با وبسایتهای دیگر از بسا جهات ممتاز و متمائز بود. مرادم ازین صفحه، سا

 تیمناً، روز سالگرد استقالل وطن از یوغتبرکاْ و است، که افتتاح خود را "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال 

مطابِق هشتاد و نهمین سالگرد استرداد استقالل  2۰۰۸هژدهم آگست انگریز انتخاب کرده بود؛ و این دقیقاً استعمار 

من صورت گرفته بود. ض"اعظم سیستانی" افغانستان بود. از انصاف نگذریم، که انتخاب این روز به پیشنهاد آقای 

 این نوشته مگر منظور دیگری را در نظر دارم و میگذرم بدان:

به  2۰1۹جون  2۴ضمن کامنت مؤرخ "کاتب یا کاتبۀ قیس کبیر" ویم، و یا بهتر است بگ"انجنیر قیس کبیر" آقای 

تعریف کرد؛ "در حال نزع" را "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ، پورتال ...«ِمغازلۀ "وطندوست" با »جواب مقالۀ 

انده د و کم مآمادگی گرفته بو"افغان جرمن آنالین" خود پورتال "قبض روح" عزرائیل برای حضرت غافل ازین، که 

 میگویم:با قاطعیت را به کلی از پای اندازد. و من بی سر و پای" بود، که این صفحۀ "

در تمام مدت فع الیت یازده سالۀ خود، نه تنها یک روز، بلکه حتی یک "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال 

این واقعیت نمایان را کتمان کرده و باانصاف ینا وقفه در کار خود نداشت و خوانندگان آگاه و بغیابت و ساعت هم 

ته است. گش"قبض روح" نزدیک شده و "نزع" تاحال باربار و به تکرار به "افغان جرمن آنالین" نمیتوانند. اما پورتال 

ن ه بر ایکبه نکوئی میبینیم، تنها یک هفتۀ گذشته را مِد  نظر بگیریم، های دورتر صرف نظر کرده و  اگر از گذشته

 چه گذشت:حتال مُ  مکار و پورتالِ 
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 ش بادباد شد و بههای، از کار ماند و محتویات آرشیفچندین بار سقوط کرد" آنالین "افغان جرمنــ سراچۀ نظرخواهی 

 باد فناء رفت. 

 شبانه؛ یعنی پنج 2۰1۹جوالی  ۹تا  ۴شمرده میشود، از تأریخ " آنالین "افغان جرمنــ صفحۀ مقاالت، که مرکِز ثقل 

واز و باز مانده بود!!! در ذیل گرگ"  "غارِ روز و یا یک صد و بیست ساعت تمام، عاطل و باطل بود و دهنش مثل 

 را بخوانید:" آنالین "افغان جرمناعتراف ادارۀ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1۰.۰7.2۰1۹ :تاریخ    جرمنی  :محل سکونت   افغان جرمن آنالین  :اسم

 

به همه نویسندگان و خوانندگان محترم این وبسایت ملی نوید میدهیم، که با کوشش و زحمت زیاد صفحۀ مقاالت و 
 اره آمادۀ نشر نوشته های شما محترمان است.تحلیل ها دوب

 از حوصله مندی تان سپاسگذاریم.
 ادارۀ افغان جرمن آنالین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

؛ و میتراشد "محل سکونت"میپندارد و برای خود  "شخص"خود را ، "بی ُدم و یال"و عجیب و غریب  پورتالاین 

 و ازین، که بگذریم: !!!را هم یاد ندارد "سپاسگزار"نوشتن درست ترکیب 

 به چشِم سر"افغان جرمن آنالین"  را، که گفته اند، اینک در موردِ "زنده شدن پس از مرگ" ؛ یعنی "بعث بعدالموت"

زند، ن "کته کته"خود باشد و بعد ازین گپهای حرکات و سکنات متوجِه "افغان جرمن آنالین" دیدیم. امید است، که ادارۀ 

 همیشه در راه است و مردم کابل ُمدام گفته اند:آمین"  "مرغِ که 

 «ِت بد، قضاِی سر!!!نی  »

 «ِت بد، قضاِی سر!!!نی  »

 «بد، قضاِی سر!!! تِ نی  »

 

 (2۰1۹)برلین ــ دهم جوالی 
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