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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  روفیـ دپلوم انجنير خليل اهللا مع  
   ٢٠٠٩ جون ٣٠برلين،    
 
 
  

  

  "ديگ دلده"از پورتال " روفیـمع"حذف آرشيف 
  

  نمود راستآئينه چــــون نقش تو ب
  خود شکن، آئينه شکستن خطاست

  
 ٢٩ از نيويارک نوشتم، که در صفحۀ ديروز ٢٠٠٩ جون ٢٨ را پريروز "درد دل عاجل و قضاوت باطل"مقالۀ 

 "بندۀ خدا" هم به آدرس آن ، ديشب٢٣ به ساعت اين مقاله. نشر گرديد" افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد "جون پورتال 
، "افغان جرمن آنالين"، يعنی سابقًا پورتال "ديگ دلده" و هم به آدرس سايت ،"درد دل افغان"ۀ ، يعنی متصدی مجل

را حذف " معروفی"لحظه ای بعد سری زدم به آرشيف نويسندگان آن سايت و ديدم که آرشيف از قضاء . فرستاده شد
 :ـل سعدی شيرازی انداخت، که شيخ اجـّ، مرا به ياد همان داستان " ديگ دلده"اين کار متصديان پورتال . کرده اند

  
د، که از برای خدا، ازين باغبان دررسيد و فرياد برآور.  ميکرده را ارهکسی بر شاخۀ درختی نشسته و بيخ شاخ

 !!! ميکنیبـَـدکار دست بردار، چون با اين کار، نه با من، بلکه با خود 
  

  :بان گهر ريز خود حضرت سعدی بشنويم و چه بهتر است، که اين قصۀ سخنگو و سخت گويا را از ز
  

  ر کرد و ديدـستان نظخداوند ُب   ريد    ُب  بر سر شاخ ، ُبن مییيک
  کند       همانا که با نفس خــَود ميکند  میدــَبـر اين مرد ـتا گـبگف

  
 چرا اين سايت را و تذکر رفته بود، کهی مانندش بر شمرده شده  و کارستان ب" ديگ دلده"در آن مقاله نقايص سايت 

  :من همان گوشۀ مقاله را عينًا نقل ميکنم. ناميده ام" ديگ دلده"سايت 
  خواندم و ميدانيد چرا؟" سايت ديگ دلده"را " افغان جرمن آنالين"در باال سايت « 

  ــ در سايتی که هر رقم مطلب و مقالۀ خوب و بد و اثر کلک و پنجۀ هر نويسندۀ خوشنام و بدنام سراغ گردد
  جلوه  می فروشد" فقير محمد ودان"، نوشتۀ جنايتکاری بنام "مالل نظام"ــ  در سايتی که در پهلوی مقالۀ خانم 

  ــ در سايتی که احمد نداند که محمود چه ميکند و کلبی نداند، که مقصود در پی چيست
  نشر ميکند"  سوتۀ حافظ"ــ سايتی که مقاالت را خدای پجات و به مانند 

  ه گاهی دستش پيش اين جنايتکار دراز است و گاهی پيش آن جنايتکارــ سايتی ک
  ــ سايتی که ظاهرًا مسؤولت خوب و بِد نشرات خود را به عهده نميگيرد

  !!!!ندارد"  باسواد"ــ سايتی که حتی يک عضو 
  ــ سايتی که در هر جمله و هر سطر خود اشتباه امالئی و انشائی و ذهنی و منطقی می نمايد

  ايتی که از سر تا پايش درهمی و برهمی می باردــ س
  ــ سايتی که روش و منش و هدف نشراتی خود را آشکار نمی سازد

  ــ سايتی که آلۀ دست و النه و آشيانۀ جنايتکاران خلقی و پرچمی گرديده است
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  ــ سايتی که افغانان را به انقياد و اسارت دعوت ميکند
  ر و اشغالگران قرار گرفته استــ سايتی که عمًال در خدمت استعما

   را با رنگ خون افغانان و عراقيان، به فرق سر خود شانده و بهInternet for US Soldiers ــ سايتی که اعالن 
  )٣.(، تبليغات ميکند"ملت عراق"و " ملت افغان"   نفع قاتالن 

  هر سوار را پيدا کرده است" تازی"ــ سايتی که حکم 
  ، دارند"دستگاِه استخباراتی المان"، يعنی BNDبا " ريشتک و بافتک"ايش ــ سايتی که بعض اعض

  را نشر کرد و دو ساعت بعد، حذف نمود" ابو نظيفه"ــ سايتی که مقالۀ تفرقه اندازانۀ نويسندۀ مستعار نامی بنام 
   طرفگاهی اينطرف لوت بزند و گاهی آن) بوزينه(ــ سايتی که تقرر فکری نداشته، به  مانند شادی 

  مينويسد" دوخول"مينويسد و با وجود تذکرات، هنوز هم " دوخول"را " دخول"ــ سايتی که کلمۀ ساده ای به مانند 
  است" کارستانِ  مال نصر الدين"ــ سايتی که کارهايش از سنخ 

   نوش جان ميفرمايد"کچری قروت" گد کرده و هر دو را يکجا با "کاسنی" را با "فرنی"ــ سايتی که 
   حتی يک مطلب تازه نداشت٢٠٠٩ جون ٢٦خانه کرده و بروز " منگس"در دهانش " بی مضمونی"سايتی که از ــ 

  ....    ــ سايتی که 
 را در بهترين "وبسايِت مسخـرۀ  انترنتی"شما به چنين سايتی چه عنوانی را اعطاء ميفرمائيد؟ من همين طور يک 

، " سايت گلگلميری"، " سايت گدوله"، " سايِت کچری قروت" ، "سايِت غـتمغـتول"، " سايت ديگ دلده"حالت، 
ازين !!!! مينامم، شما را دلتان... و " سايت شهر خربوزه"، " سايت شهر عالال"، " سايت ارجل"، " سايت هروره"

واهم  را در سراسر اين نوشته ازينرو برگزيده ام، که در آينده از آن کارکی خ"سايت ديگ دلده"ميانه مگر ترکيب 
  »!!!!!!! ، بماندمضمونک و آن طنزکگرفت و اميد است، که خوانندۀ ارجمند چشم براِه  آن 

  
  : چنين آمده بود مقاله،" توضيحات"و در 

 امريکائی، از نظر خوانندۀ ِ"افغانکـُش" را با اعالن قوای اشغالگرِ  "ديگ دلده"در ذيل عکس صفحۀ عمدۀ سايت « 
عکس آنقدر گويا و گواه هست، که هر گونه شرح را . ميگذرانم" زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"ارجمند پورتال 
 وطنداران "رنگ خون" انترنِت مخصوصِ  عساکر امريکائی، ِ"رنگ سرخ"من مگر ميگويم، که . منتفی ميسازد
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :من و توست

  

  
  

  در خدمت قوای اشغالگـر امريکائی" ديگ دلده"سايت 
  )ختم نقل قول (»
  

به عوض اينکه در پی چاره جوئی برآمده و بر همه چيز خود تجديد نظر نمايد، ميخيزد و آرشيف " ديگ دلده"سايت 
وانندگان استفادۀ خ را حذف ميکند و بالوسيله بر گوشه ای از آرشيف خود خط  چليپا ميکشد، که مورد" معروفی"
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 از آن "آرشيف معروفی"اطمينان ميدهم، که حذف " ديگ دلده" پورتال به متصديان. د آن سايت قرار داشتارجمن
  !!!نمايان است، زدوده نميتواندسايت  يت، نشان انگشتش را که از هر گوشۀسا

يث عضو فعال و بلکه به ح، " افغان جرمن آنالين"های من با پورتال   دارم، که در زمان همکاریبه خاطرخوب 
  :عضو، مسؤول پورتال ــ آن دپلوم  انجنير جوان افغان ــ  بارها و به تکرار برايم اظهار ميکرد که " فعال ترين"

  
  ».ده استيين کرـنوشته های شما پروفيل پورتال را تعماروفی صايب، « 

  
اری کردم، و از برکت همين همکاری و همکحدودًا دو و نيم سال  ، آن زمان" ينافغان جرمن آنال"من با پورتال 

 سايت های انترنتی افغانیتمام در بين "  افغان جرمن آنالين"، پورتال  و مترقی آگاهار،ر اعضای جّريگهمکاری د
  .گرديده بودو ممتاز  واقعًا از هر نگاه، بی همال همان زمان، 

  پورتال از خصوصًا که، ميدان شغالی گشت و"نافغان جرمن آنالي"پورتال از با بيرون رفتن اعضای آگاه و متعهد 
  :به تأکيد ميگويم.  تقهقر و ابتذال کشانيده شد  به"دانيترجمان جاو" و "مفتن کبير"برکت کارستان آن 

 آن زمان، "بی مثال و مبارز"از پورتال ،  "ترجمان جاويدان" و آن "مفتن کبير"از دست کارروائی های ناروای آن 
  :اول کار است هم  هنوز و. شرح داده ام" ديدگ دلده"، که من آنرا زير عنوان سايت سايتی انکشاف کرد

  
   سحر است کاين هنوز اولِ  َدمِ   باش تا صبح دولتش بدمد      

  
، جور "منفورترين سايت افغانی " روزی،"ديگ دلده"از سايت به يقين کامل که اگر روال به همين منوال پيش برود، 

  !!!! خواهد شد
  

در بر  و نيز آرشيفی را که چند مقالۀ قديمی مرا  مرا"ادبی ــ فرهنگی" قبًال آرشيف مطالب "ديگ دلده"سايت 
موضوعات   در خود را ظاهرًا از دوصد و پنجاه مقالۀ من کهبدين ترتيب اين سايت . ذف نموده بودميگرفت، ح

 افغانستان و ايران، طنز و غيره نوشته شده بودند، زبان دریمقايسۀ تماعی، زبان ، ادبی، اجعلمی، سياسی، تاريخی، 
من يقين دارم، که . صدمۀ مستقيم اين کار متوجِه مراجعانی ميشود، که ازين مقاالت استفاده ميکردند. فارغ گردانيد
ست، چون مسؤول اصلی پورتال، "انجنير کريم خان عطائی "يعنی، "ترجمان جاويدان"و " مفتن کبير"اين کار، کار 

 . که پورتال رسمًا در جمعش قيد ميباشد، هرگز به چنين کاری راضی نميشده است"قيس کبيردپلوم انجنير "ای آق
کريم "يعنی  ، "ترجمان جاويدان"و " مفتن کبير"، که دندخبر آور" ديگ دلده" از داخل خود سايت گنجشک ها

  :  بود، که ، اولتيماتوم داده "عطائی
  » .تال حذف ميکنيد و يا اينکه من ــ عطائی ــ از پورتال استعفاء ميکنميا آرشيف معروفی را از پر« 

 برآسيب ديگری  و  رفت "ترجمان جاويدان"و " مفتن کبير" اين سايت يکبار دگر زير بارهمان بود، که مسؤول 
 توطئۀ  اثر، حدودًا چارده ماه پيش نيز بر" افغان جرمن آنالين" مسؤول پورتال.  وارد آوردصفحۀ انترنتی خود

  AGOکاری را سر دست گرفت، که منجر به استعفای پنج نفر عضو فعال  ، "ترجمان جاويدان"و " مفتن کبير"
اين سايت روز بروز به قهقراء بگرايد و از سايت باعث گرديد، که  AGOکنار رفتن اعضای سالم و آگاه از . گرديد

  !!!!!!در خور شأنش تواند بود" دهسايت ديگ دل"شود، که نام تی درست ي سا،باعظمت سابق
  

  :اطمينان ميدهم که "  ديگ دلده"به متصديان سايت 
 معايب گوناگون شما "معروفی"و وقتی که . من آنچه را از معايب سايت  شما برشمردم، يکيش هم خالف واقع نيست

  !!!!!!!شکنيدرآئيد، نه اينکه آئينه را ب به رخ تان ميکشد، در صدد اصالح خود ب"آئينه وار"را 
از جمله همين بيت سخنگوی و . ده اند، که قرنها بعد هم اعتبار و چلند دارد بزرگان متقدم ما سخنانی انشاد فرمو

  :سروده شد است " ديگ دلده"سخت گويا ، که برای امروزيان  و خصوصًا متصديان سايت 
  

  آئينه چــــون نقش تو بنمود راست
  خود شکن، آئينه شکستن خطاست

  
 شبيِه، " ديگ دلده" برای اصالح سايت "عـروفیمخليل اهللا "هم و غم  و سعی بليغ که تمام عميق،  با تأسف و
  !!!!بوده است" کوران آئينه داری در مجلسِ "
  

 که در مقاالتم تعهد ميکنم، که تمام آرشيف دوصد و پنجاه مقاله ام را گرانقدربه عالقه مندان 
 پورتال آزادگان در، ند موجود بودکنونی" ديگ دلدۀ"سابق و سايت " افغان جرمن آنالين"پورتال 

  !!!!!!!! نمايم احياءــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان " يعنیــ
  


