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 Political  سياسی 

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 

   2009 جنوری 25  برلين، 
  
  
  

  "جرمن جرمن"سايت " تهديد نامۀ"جواب 
 

  )قسمت اول ( 
  

  انگشت مکـــن رنجه بدر کوفتن کس
  تا کس نکند رنجه بدر کوفتنت مشت

  
 خواندم، چرا؟؟؟ چون ايشان در همان پراگراف اول "تهديد نامه"را " جرمن جرمن" جنوری سايت 20نوشتۀ مؤرخ 

اما در مورد مضمون متذکره نمونه وار چند موضوع را که از نظر شاغلی معروفی ... « : اين نوشته چنين می آرند 
  ».ر يک حلقۀ محدودی از  دوستان به قضاوت می گذاريمنادرست ارزيابی گرديده، د

اين نوشته را در صفحۀ خود نگذاشت و چرا آنرا به آدرس های معين ايميل کرد؟؟؟ " جرمن جرمن"چرا سايت 
از نوشته های انتقادی و تند و تيز خود " ماروفی صايب"جواب معلوم است، چون تلويحًا خواسته اند بگويند، که اگر 

دست بر ندارد، در آن صورت آن نامه را در سايت خود ميگذاريم، تا همه خوانندگان " جرمن جرمن"سايت در مورد 
  !!!!چطور يک آدم است" معروفی"بدانند، که 

را در " جرمن جرمن"اما کار را يکسره کرد و نوشتۀ ايميل شدۀ سايت " افغانستان آزاد ــ  آزاد افغانستان"پورتال 
ها "ُپت و ُچت گفتن. " خود گذاشت، تا همه خوانندگان از موضوع مطلع گردند2009وری  جن21بخش مطالب روز 

من در بخش معين اين جوابيه !!! گفت؛ بس خالص" شفتالو"راه بجائی نميبرد، بايد يکه راست " شف شف گفتن"و 
  !!!تلقی کرده ام" تهديد نامه"اشارت بيشتر ميکنم، که چرا اين نوشته را بحيث 

  
افغانستان "شامل دو بخش است؛ يکی بخشی که مستقيمًا به خود پورتال " جرمن جرمن"يطنت آميز سايت نوشتۀ ش

بلی؛ گرچه اين نوشته در . ارتباط ميگيرد و ديگر بخشی که مربوط ميگردد به اشخاص معين" آزاد ــ آزاد افغانستان
افغانستان آزاد ــ "ت که هم دامان پورتال را نشانه گرفته، ولی هدفش فراختر اس" خليل اهللا معروفی"ظاهر شخص 
  . را ميگيرد و نيز دامان چند شخص مشخص ديگر را" آزاد افغانستان

خود را اعالن نمود و اين " موقفگيری "2009 جنوری 22 بتاريخ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
، تا معلوم گردد که آنها شهامت نشرش را در ايميل کرد" جرمن جرمن"را دو مرتبه به آدرس سايت " موقفگيری"

" جرمن جرمن" است، شهامت سايت 2009جنوری 25 شب 23؟؟ تا همين اکنون که ساعت سايت خود دارند، يا نی؟
  !!!!به چشم نمی خورد

" منجرمن جر"که معتقد به آزاد انديشی و دموکراسی است، نوشتۀ سايت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
موقف "«را ولو برضد خودش و اعضای فعالش هم هست، نشر نمود و بعدًا موقف خود را مردانه و مردوار ضمن 

" اعالميه ها"در بخش » "افغان جرمن آنالين"در برابر ايميل سايت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"گيری پورتال 
ايت بر تصميم گيری مخاطبان ديگر مبنی بر نشان دادن و يا بدون عن. همه خوانندگان قرار دادگذاشته و در دسترس 

را " جرمن جرمن"، من شخصًا تصميم گرفته ام، که نوشتۀ "جرمن جرمن"نشان ندادن عکس العمل در برابر ايميل 
  .به هيچ صورت بی جواب نگذارم

  
  : ميگويم و آن اينکه پيش از رفتن به اصل موضوع و جواب گفتن اين نامه، يک نکته را بصراحت تام به همه
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انتشار می يابند، فقط  و فقط عکس العمل " جرمن جرمن"نوشته های انتقادی و طنزهائی که ازين قلم عنوانی سايت 
من است در برابر صدها کار و کارروائی و کارستان ناروای پيدا و پنهان منسوبان و اعضای اين سايت؛ از توطئه 

و بالوسيله تخريب و تخطئۀ پورتال .... ا ايميل فرستادن ها و تلفون کردن ها و کردن ها و دسيسه سازی ها گرفته، ت
را " مردوار"اينان چون گرده و جاغور مقابلۀ روياروی و . و اعضاء و فعاالن آن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

و اين کار را هر وقت و ناوقت و در کار گرفته و دست به تفتين و منافقت ميزنند " بانهانگريز مآ"ندارند، از سياست 
  !!!!هر کجا و ناکجا همی کنند

افغانستان آزاد ــ آزاد "در شأن منسوبان . است" مقابلۀ مردانه و روياروی"مگر " زادگانآ"و " راستان"روش 
ار را من هم که افتخار عضويت فعال اين صفحۀ آزاده و باوق!!! نيست، که از پشت به کسی خنجر بزنند" افغانستان

عار دارم، مردانه و روبرو می ايستم و سخنانم را ميگويم، و ... دارم، از پشت سرگوئی ها و چغلی ها و تفتين ها و 
  .از هيچکس هم باک  ندارم

  
" افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان"در پورتال " جرمن جرمن" ، مطلب ارسالی سايت 2009 جنوری 21روز گفتم، 

  :واب من نشر گرديد، و اينست ج
و قسمتی که " طنز"و ديگر بخش " جدی"را در دو قسمت جواب ميگويم، يکی بخش " جرمن جرمن"نوشتۀ سايت 

  !!!!فرحت بياورد و خوانندگان گرانقدر را يک شکم خنده بدهد
وئی نيز ميفرستم، تا ببينيم که اين سايت از ارزشهای دموکراسی ب" رمن جرمنج"اين دو نوشته را به آدرس خود من 

  !!!، معتقد است و يا نیاز خود می پردازددفاع  گرفته و بقراراين سايت مورد تهاجم  بيانِ  کسی که زادیِ به آبرده و 
  

و خوانندگان " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ی جوابيه را از حضور اشرف خوانندگان بخش جداينک اوًال
  .بخش طنز را متعاقبًا ارائه خواهم نمود؛ ان شاء اهللا. ميگذرانم" جرمن جرمن"گرانقدر سايت 

  :يک نکتۀ دگر هم را جدًا ميخواهم به گوش خوانندگان ارجمند پورتال برسانم 
 اين قلم، دوستان مکرم و معززی » ..."تحفۀ محبت"و رقص " بی مضمونی سايت جرمن جرمن« بعد از نشر مقالۀ 

ضايع نساخته و بلکه اين " جرمن جرمن" را در جهت آزار و اذيت سايت از بنده تقاضاء کردند، که ديگر وقت خود
ای دوستان باعزت و باکرامت خود را حکم من که تقاض. االت مفيد مصرف نمايموقت گرانبها را برای نوشتن مق

 ــ 2009 جنوری 11 ــ مؤرخ 2009تلقی ميکنم، بر آن شده بودم، که بعد از نشر طنز اول سال " فرمان"و " امر"
را رها " جرمن جرمن"ديگر دنبال سايت  ، "تحفۀ محبت"و رقص " بی مضمونی سايت جرمن جرمن« زير عنوان 

کنم و بگذارم که ايشا ن به هر دهلی که ميرقصند، برقصند؛ اما به شرطی که ايشان از دسيسه بازی و توطئه سازی 
  !!!! و اعضای گرانقدرش دست بردارند" ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان"و ترفند و نيرنگ برضد پورتال 

 خط چليپا کشيدند و در واقع خود را تصميمخود بر اين " جرمن جرمن"متأسفانه که متصديان عاقبت نينديش سايت 
  !!!! انداختند" ماروفی صايب"خود زير ضربت  قلم 

ند؛ و خدا داند با چه خواری و  روز بعد از نشر مقالۀ من جوابی ارائه نمودينچند" جرمن جرمن"فعاالن سايت 
زحمت و بعد از چقدر کنگاش و جلسه و نشست و مشورت گيری و مشورت خواهی؟ و آن هم چه جوابی که خدا 

همان نوشتۀ بنده زير عنوان " جرمن جرمن"تا جائی که حدس می زنم، انگيزۀ اصلی جوابگوئی !!!! نشان ندهد
ــ " کته سران"اصطالح قشنگ کابلیه اعيان ــ و بده که گويا به گرونج بواين قلم  »!!! کلمۀ جديد نيست"سال بست"«

ند، آمدند و مقالۀ داده نميتوانست" آدم دستور"ه جواب  آن مقالبرابرخورده است و چون در بد " جرمن جرمن"سايت 
   ؟؟؟؟پيشينم را به نقد کشيدند و آن هم چه نقدی

  
خيله " جرمن جرمن" خوانندگان مبرهن خواهد گرديد، که جوابيۀ وقتی اين دو بخش جوابيه ام نشر گردد، بر همه

  !!!!خندی محض بوده است، از سياق همان خيله خنديهائی که خود بگويند و خود بخندند
  

را " جرمن جرمن"و جوابهای خود، موضوعات مطروحۀ " جرمن جرمن"برای سهولت درک نوشتۀ سايت 
  :جواب ميگويم " فپراگراف  به پراگرا"يعنی " پراگراف وار"
  

   "جرمن جرمن"
 : يادداشت« 

تحت " موسوی" در سايت 2009جنوری 11جناب معروفی گفتاری دارد در يک مضمون بی سروپا که به تاريخ 
درين نوشته که بيان حسادت و دست پاچگی . »"تحفۀ محبت"رقص  و" جرمن، جرمن"بی مضمونی سايت « عنوان 

  . يانات دور از حقيقت را بر پورتال افغان جرمن آنالين متوجه  ساخته انديک سلسله ب شان  ظاهر می گردد، 
اما در مورد . ما آرزو نداريم سويۀ نشراتی خود را به معيار روش ايشان تنزيل داده و سايت  را ميدان بزکشی بسازيم
، در يک حلقۀ مضمون متذکره نمونه وار چند موضوع را که از نظر شاغلی معروفی نادرست ارزيابی گرديده

  .محدودی از  دوستان به قضاوت می گذاريم
  ».مضمون آقای معروفی در ضميمه تقديم است
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  :جواب معروفی 
 خوانده "سايت فردی"را " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"که پورتال " جرمن جرمن"در رد اتهام غرض آلود سايت 

اين "). اعالميه ها"زير کليشۀ (ورتال  در زمينه جلب ميکنم پ" موقفگيری"است، توجِه خوانندگان ارجمند را به 
  !!!!شهامت نشرش را نداشت" جرمن جرمن"ايميل گرديد، ولی " جرمن جرمن"اعالميه دو بار به آدرس سايت 
ولی در هر . بوده باشد، قضاوت را به خوانندگان ارجمند ميگذارم" بی سر و بی پا"اينکه مقالۀ متذکرۀ بنده گويا 

ت بعد از ختم جوابات امروزی و جوابات طنزی بعدی، که همه بر همان مقاله تمکين دارند، کيفيت آن مقاله صور
  . هويدا خواهد گشت

  کدام است؟؟؟ " جرمن جرمن"سايت " من ندانستم که سويۀ نشراتی
  را تبليغ ميکند؟؟؟" نوکری استعمار"و " سازشکاری"، " انقياد طلبی"، "سياسی"که از نگاه " سويۀ نشراتی"ــ همان 
در هر جمله اش دو سه اشتباه امالئی و انشائی و منطقی سراغ ميگردد؟؟؟ " بيان"که از نگاه " سويۀ نشراتی"ــ همان 

  !!!!!)اين نکته ضمن جوابيۀ طنزيۀ بنده بهتر مبرهن خواهد گشت( 
  ته نميتواند؟؟؟نزول کرده است و از آن پايان تر رف" صفر"که در حد " سويۀ نشراتی"ــ همان 

بسازيد، چون سايت تان از مدتهاست که " ميدان بزکشی"خنده آور است وقتی مينويسيد، که نميخواهيد سايت تان را 
  !!!!خلقی ها و پرچمی ها گرديده است" ميدان بزکشی"

پورتال ما نخواستيم که موضوع منحصرًا مورد قضاوت يک حلقۀ محدود دوستان قرار گيرد، بناًء نوشتۀ شما در 
را دريد و صد حيف  که شما جواب پورتال ما را در " محدوديت"نشر گرديد و آن " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  !!!!سايت تان نشر نکرديد
  ».مضمون آقای معروفی در ضميمه تقديم است «: بسيار جالب است که در آخر پراگراف مينويسيد که 

عزيزان عده ای ازبه آدرس هم و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ه پورتال ولی در ايميل شما که همزمان هم ب
شايد در اول مد نظر داشته ايد که آن مقاله را ضميمۀ !!!! خبری نيست که نيست" ضميمه"افغان فرستاده شده،  از 

غلط  و "و " انجر بنجر"تۀ را ضميمۀ آن نوش" ماروفی صايب"نوشتۀ تان بکنيد، ولی بعدًا ترسيده ايد که اگر مقالۀ 
" ماروفی صايب"ازينرو از ضم کردن مقالۀ !!!! تان بکنيد، مشت تان وا گرديده و رسوای عالم ميگرديد"  غـُلـُط

را  ».مضمون آقای معروفی در ضميمه تقديم است «صرف نظر کرديد و در اين ميان فراموشتان شد، که همان جملۀ 
  مائيد؛ همينطور نيست؟؟؟؟ پراگراف اول نوشتۀ تان حذف ناز
  
 " :جرمن جرمن"
 سايت ايشان از آنجائيکه خود چنان به قلت مضمون دچارهستند که حتی از  محترم قاضی موسی عثمان هستی -1« 
  ».به عنوان يک نويسنده همدوش شان  طلب استعانت می نمايند) که با نوشته هايش شما آشنا هستيد(
  

  :جواب معروفی 
  !!!وزمره بالناغه پنج تا ده مطلب تازه عرضه ميکند، به قلت مضمون دچار نيستــ پورتالی که ر

ــ که " مطالب امروز"و هر روز به حساب همان روز و زير کليشۀ " تاريخوار"ــ پورتالی که مقاالت خود را 
  !!! در آن راه ندارد ــ نشر ميکند، به قلت مضمون دچار نيست"  ديروز و پريروز و پيش پريروز"

  !!!اند ، هرگز به قلت مضمون دچار نميگردد" مقاله نويس"و " مولد"ــ پورتالی که خود اعضای آن 
 مطلب و برابر به تمام مطالب منتشرۀ يکسالۀ سايت 1100ــ پورتالی که در ظرف عمر پنج ماهۀ خود بيشتر از 

  !!!نشر کرده است، هرگز به قلت مضمون دچار نيسًت"  جرمن جرمن"
  !!!لمی پيدا کرده است، به قلت مطلب دچار نميماندهمکار ق) شست (60مر پنج ماهۀ خود ی که در عــ پورتال

ــ پورتالی که غير از نويسندگان افغان، همکاری دايمی چندين نويسندۀ عاليمقام ايرانی را نيز بخود جلب نموده است، 
راغ داريد، که در بين ايرانيان رسوخ نموده و و کدام سايت انترنتی افغانی را س!!! به قلت مضمون دچار نميگردد

  خوانندگان و نويسندگان ايشان را بخود جلب کرده باشد؟؟؟
 خود مقالۀ کوبنده ای در زمينه نشر کرده اند، که به دو روز قبل، " هستی"جناب  قاضی صاحب سيد موسی عثمان 

  !!!ف هم بر نوشتۀ ايشان اضافه بکنمتمام معنی کافی و بسنده و جوابگوی است و من نميخواهم حتی يک حر
همکاری ميکرد، همه " افغان جرمن آنالين"با پورتال " سيد موسی عثمان"جالب است که وقتی قاضی صاحب 

ولی همين جناب قاضی صاحب سيد موسی عثمان ، وقتی بعد از . سخنانش مورد پذيرش عام و تام شما قرار داشت
معصوم "در مقالۀ جناب " فريد فهيم"و آقای " ولی احمد نوری"جناب  دستکاری شيطنت آميز و ناجوانمردانۀ 

  !!!!را ترک کرد، مطرود گرديد" افغان جرمن آنالين" ، برسم احتجاج پورتال "مشايع
" غيرت افغانی"و " افغانيت"و " مردی"استيد ، بلکه ذره ای از " اپورتونيست"و " ابن الوقت"شما واقعًا که نه تنها 

  !!!ن سراغ نميگرددهم در شأنتا
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و آن تصرف ناجوانمردانه " افغان جرمن آنالين"در مقالۀ مستقل بعدی، جريانات داخلی پورتال 
"  ولی احمد نوری و فريد فهيم"از طرف آقايان " معصوم مشايع"ای را که در مقالۀ جناب 

در پورتال  را یهمين تصرف نامردانۀ آن دو نفر بحران عميق. صورت گرفت، افشاء خواهم نمود
چون اين نکات . بوجود آورده و سرانجام باعث استعفای پنج عضو فعال و کارآگاه از پورتال گرديد

تاکنون از طرف هيچ کسی بيرون داده نشده ، بدون شک که خوانندگان ارجمند و خصوصًا عالقه 
  !!!!!!!مندان جدی موضوع، چشم براِه نشرش خواهند ماند

  

 " :جرمن جرمن"
 برای نشر ارسال  مستقيمًاde.german-afghan@infoعنوانی  " دوستداران وطن"ر مورد نظر را  راپو-2« 

ربط  آنرا به جناب آقای معروفی فهميده . خود می توانند در زمينه اقدام نمايند" دوستداران وطن"سايت .  داشته اند
  »نتوانستيم؟

  

  :عروفیجواب م
من همان نکات را . من در اصل مقاله ام توضيح کافی داده ام و شما نتوانستيد بدان جواب منطقی و قابل قبول بدهيد

  : درينجا نقل کرده و بار ديگر از نظر خوانندگان گرانقدر ميگذرانم 
کند، ولی با يک مطلبی را از کدام سايت اخذ کرده و مرجع اخذ مطلب را افشاء هم مي" جرمن جرمن"سايت « 
جرمن "مثًال سايت ". ارسالی فالن و بهمان سايت: "نرم و نازک و آن اينکه بر فرق مطلب مينويسد " ترفندک"

اخذ " دوستداران وطن"از سايت " گزارش تصويری از عاشوراء در کابل"مطلب مصوری را  زير عنوان " جرمن
  "وطنارسالی صفحۀ دوستداران ": کرده و بر فرق مطلب نوشته 
را " دوستداران وطن"ديدم، رفتم  سايت " جرمن جرمن" در سايت 2009 جنوری 8همينکه اين مطلب را بروز 

اين مطلب " دوستداران وطن"کشفم اينست، که سايت . بلی؛ رفتم به آن سايت و کشفی کردم عجيب و غريب. گشودم
دوستداران "ن مطلب به عين شکل هم در سايت و اگر ميفرستاد، بايد عي. نفرستاده است" جرمن جرمن"را به سايت 

سايت "يا " سايت آخذ"به حيث " جرمن جرمن" چون سايت ".جرمن جرمن"درج ميبود و هم در سايت " وطن
و يا پيش و را دگرگون بسازد و عکسهايش را کم و زياد " مطلب اخذ شده"به هيچ صورت حق نداشت که "  گيرنده

  : اينطور ميبود که  يعنی در اساس بايد!!!پس نمايد
يعنی سايت " ُمرَسل اليه"ــ و در سايت " دوستداران وطن"ــ يعنی " ُمرِسل"عين مطلب در سايت به اصطالح 

چون عين مطلب را در اين دو سايت، به . ــ بايد کامًال با عين محتوا و به عين شکل نشر ميگرديد" جرمن جرمن"
  :ه عين شکل نمی يابيم، بدين نتيجه ميرسيم، ک

را دستکاری کرده، که اين به ذات خود " دوستداران وطن"مطلب اخذ کرده از سايت " جرمن جرمن"ــ يا سايت 
  !!!!!کاريست بس نامشروع

  :، خود بر فرقش نوشته"سرقت"ــ و يا اينکه اين مطلب را از آن سايت گرفته و برای نجات از بينی بريدگی  
  

  »"دوستداران وطن"ارسالی صفحۀ             «                                   
  

اين مطلب را به جائی " دوستداران وطن"من ورشن دومی را قرين به حقيقت ميدانم، چون اگر قرار ميشد که صفحۀ 
ميفرستاد، که باهم از نگاه فکری و ديد سياسی بسيار نزديک " آزمون ملی"بفرستد، بايد از همه اولتر آنرا به سايت 

آنرا " دوستداران وطن"سراغ نميگردد، پس معلوم است که سايت " آزمون ملی"و چون اين مطلب در سايت . دميباشن
  ».نفرستاده است" جرمن جرمن"به 

و اين  »ربط  آنرا به جناب آقای معروفی فهميده نتوانستيم؟... « : عجب است که در آخر اين پراگراف مينويسيد که 
  :ان را نشان ميدهد و همان قصۀ معروف را تداعی ميکند که منتهای درماندگی و درپچالی ت

: شب تمام شب بر کسی قصۀ ليلی و مجنون را خواندند و آن بندۀ خدا ، دم دمک صبح پرسيد « 
  »"ليلی زن بود يا مرد؟"
  
   :"جرمن جرمن "

 جناب قاضی موسی می نويسيد افتخار اين نوشتۀ شما از" جرمن جرمن"، " افغان جرمن" شما که  در عوض -3« 
  ».عثمان هستی همدوش و همکار شما می باشد

  :جواب معروفی 
بلی؛ من اين اسم بامسمی را مديون . تان سراغ ميگردد، همين است" ارجل"يگانه نکتۀ صادقانه ای که در نوشتۀ 

را ترک " نالينافغان جرمن آ"پورتال " افغانان"جناب قاضی صاحب عثمان هستی ميدانم، چون به گفتۀ ايشان وقتی 
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را " جرمن جرمن"رسوب نموده و اسم بامسمای " جرمن پرستان"و " جرمن ها"کردند، در تِه ديگ اين سايت، فقط 
  .بدان اعطاء کرده اند

شما "  تسليم پذير"و " منقاد"اليق شأن سايت " افغان"از طرف ديگر کلمۀ باعظمت و پر شأن و شوکت 
  !!!نيست

  

 " :جرمن جرمن"
در . سه قسمت به نشر نرسيده بلکه صرف به صورت مکمل نشر شده است ن محترم  وحيد مژده در مضمو-4« 

صورتيکه قسمت سوم آن نزد شاغلی معروفی باشد يا در کدام سايت نشرشده باشد، خوش می شويم مارا رهنمائی 
  ».کنيد

 :معروفی جواب 
وحيد " که ــ در هنگام نوشتن آن مقالۀ من ــ مقالۀ جناب من ضمن مقاله ام نوشتم.  نميدانيد که چه مينويسيدًاشما واقع

" جرمن جرمن"نشر گرديده بود، ولی در سايت " آزمون ملی"در سه بخش بوده و هر سه بخش آن در سايت " مژده
فقط دو بخشش نشر گرديده است و اگر خود جناب مژده فرستندۀ مقاله ميبود، بعد از ارسال دو بخش اول مقاله حتمًا 

کدام آدم . خود فرستندۀ مقاله بوده باشد" مژده"نی اينطور نبوده که جناب . ش سوم و آخرين را نيز به شما ميفرستادبخ
فراموشکار سايت تان ــ و من ميدانم که اين شخص فراموشکار کيست؟ ــ دو بخش اول و دوم را ــ بصورت 

  !!!ه قسمت آخر مقاله را هم از همانجا بگيردگرفته و بعدًا يادش رفته ک" آزمون ملی"نامشروع ــ از سايت 
و . مطالب وارده را پيش از نشر  نميخوانند ، يعنی که مطالب را ناخوانده نشر ميکنند" جرمن جرمن" اکثر اعضای

" بی مضمونی"گرفته بود، خوش بود که در جوشِ " آزمون ملی"وقتی که اينطور است، آن فردی که مقاله را از 
مکمل " قسمت سوم"را يافته است و در فکر اين نبود که آن مقاله ناتمام است و فقط با نشر " کالذیمفِت "مقاله ای 
  !!!!ميگردد

نشر گرديده " جرمن جرمن"، در سايت "مژده"در زمانی که مقاله ام را نشر کردم، فقط دو بخش اول مقالۀ جناب 
من همان . بخش سوم را نيز اشاعه داده بود" ن ملیآزمو"در حالی که سايت . بود و از بخش سوم اثری ديده نمی شد

نشر گرديده بود، نزد خود " جرمن جرمن"در سايت " چهار صفحه"اين مقاله را که در " دو بخشی"ورشن 
  .محفوظ ميدارم و عنداللزوم بيرونش خواهم داد

درنگ و علی الحساب دست را متوجِه خطايشان ساخت، بي" جرمن جرمن"بعد ها که مقالۀ  من انتشار يافت و سايت 
" دروغ"خود را با " دروغ"نشر کردند و حاال می آيند و يک "  صفحه9"بکار شده، تمام مقاله را بدست آورده و در 

نگويد و " دروغ"کرد، مانعی ندارد که بار ديگر " تقلب"گفت و " دروغ"واقعًا کسی که يکبار . ديگر می پوشانند
  !!!!نکند" تقلب"
  

 ":جرمن جرمن"
  ». پارچه شعر ميرمن آصفه خليل مسعودی را جناب مختار زاده برای نشر به ما ارسال داشته اند-5« 

  

  :جواب معروفی 
ًا پارچۀ شخص"  جان خليل مسعودیآصفه"هم گفته ام که خانم من . ۀ خود عين مطلب مرا تائيد ميکنيدجملشما با اين 

  !!!ا کدام دوستش کرده است، بلکه اين کار ررا به شما نفرستاده " مرد افغان"
  

  " :جرمن جرمن"
دعوت شما از نويسندگان به اين معنی که برای افغان جرمن آنالين از ارسال مضامين خود داری کنند، تالش بيهوده 
است زيرا نويسندگان و صاحب قلمان آگاه به گمان ما خود بهتر ميدانند که نوشته های خويش را به کی و به کجا 

  ». اين زايد خواهد بود که ما به آنها توصيه نمائيم به کی ارسال دارند  يا ندارند.ارسال دارند
  

  : جواب معروفی 
اين اتهام شما واقعًا در حد رسوائی و چشم سفيدی و ديده درائی مطلق است، چون اين شما بوديد و هستيد که از 
طريق ايميل و تلفون و نامه، پيش دهها نويسنده و شاعر سر خود را لـُچ کرده و از ايشان خواهش نموده ايد، که به 

دان کافی در اختيار داريم و ما را وادار نسازيد، که ـما شاه. ستندمطلب نفر" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
  !!!!!!!از آن ارجمندان خواهش کنيم تا سر تان را فاش بسازند

  

   ":جرمن جرمن"
ما به خود حق نمی دهيم تا به نويسندگان توصيه کنيم  که نوشته های خود را  به سايت های ديگر ارسال بدارند يا 

که اقای معروفی برای تحقير شخصيت ها از اقای قاضی موسی عثمان هستی طلب استعانت کرده از آنجائي. ندارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    6

عرض اندام نموده اند به نوشته های در برابر افغان " بيطرف"و "  متين کوهدامنی"اند و زير نام های مستعار مانند 
  ».يستجرمن آنالين مبادرت ورزيده اند که جز ضياع وقت حاصل ديگری از آن متصور ن

  

  : جواب معروفی 
. تمثيل کرد و آقاس سيستانی را مورد سوء استفاده قرار داد، همه خبر دارند" جرمن جرمن" از صحنه ای که سايت 

بود و فقط از يکی دو مهره " جرمن جرمن"همه خبر دارند که محرک و رژيسور و دايرکتر صحنه خود سايت 
ضمن . درآورد، که آخراالمر هم خود به شکست ذلتبار دچار گشتاستفاده کرده و آن نمايش مضحک را به صحنه 

براه انداخته بود، در حالی که فقط آقای " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"برضد " جرمن جرمن"جدالی که سايت 
زير نامهای مستعار در نظرخواهی دروغين " جرمن جرمن"شمشير ميزد و ارکان " جرمن جرمن"سيستانی برای 

بود، چندين نويسندۀ شناخته و تا آن " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"راک ميکردند ، چون حق به جانب پورتال اشت
جناب داکتر صاحب صفی اهللا صاحبزاده، : ازين جمله بودند . دم ناشناختۀ افغان به نفع پورتال وارد ميدان گرديدند

عثمان، جناب آصف مهربان، خانم شريفه جان حبيب، جناب محمد اياز نوری ، جناب قاضی صاحب سيد موسی 
جناب سهيل سيمين، جناب عبدالمتين کوهدامنی، جناب گل محمد، جناب سليمان، جناب عبدالکريم ، جناب صديق اهللا 

و " جرمن جرمن"وردکی و غيره که هر کدام موقف های استوار و حقجويانه را اتخاذ کرده و دود از دماغ سايت 
مانند پوقانه ای که ه ب" جرمن جرمن"ضربات ايشان آنقدر کاری بود، که سايت . ر هايشان بدر آوردندايادی و اکتو

 اين است سرنوشت دسيسه سازان و توطئه گران؛ و نبرد هنوز !!!!به زمين افتيد" فلی لی فس"بادش رفته باشد، 
  !!!!ادامه دارد و تا امحای قطعی طرف مقابل  پيش برده خواهد شد

، خط  بطالن کشيدند ــ چه فکر "باطل"را گرفته و بر " حق"شما در مورد نويسندگان عاليقدر ما ــ که طرف اينکه 
  !!!!هم ارزش ندارد" دو توت"می کنيد، برای ما و آن نويسندگان به اندازۀ 

  !!!!رفی ميداريد، خود ميدانند که دروغ ميگوئيدـمع" شخصيت ها"کسانی را که شما 
 

 " :جرمن جرمن"
مضمون شان حتی يک روز .  محترم حميد عطا يک تن از نويسندگان سابقه دار افغان جرمن آنالين می باشند-6« 

  ». به نشر رسيد آ گ اوو صدای افغان  در AA پيشتر نسبت به  
  

  : جوا معروفی 
 اندازۀ پر کاه هم گفتۀ شما برای من به. جواب من همان است که در نوشتۀ خود گفته ام و تکرارش را الزم نميدانم

  !!!!!در زمينه روشنی بيندازند" حميد عطاء ادم"خوب است که خود جناب . اعتبار ندارد
  

  " :جرمن جرمن"
احصائيۀ ثبت شده با گرافيک مربوط  با سافت وير عالی و انکشاف يافته که اعتبار :  در مورد شمار مضمامين -7

اشد اميدواريم که عطش جناب معروفی را به رويت اين سند معتبر بين المللی بانک گونه دارد  و درج راپور می ب
  ».در غير آن عدم اعتماد، مشکل خود شان خواهد بود. رفع کرده باشد

  

  :جواب معروفی 
من يک طريق بسيار ساده و . حاجت به محاسبات الکترونيک نيست که حسابش را مستوفی هم ثابت ساخته نميتواند

  :م مسلمانی را پيشنهاد ميکن
جرمن "از سايت " دو نفر"، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"از پورتال " دو نفر" چطور است که يک روز 

 2008بيطرف بحيث حکم و ريفری در يک کانفرانس سکايپ اشتراک کرده و مقاالت سال " دو نفر"و " جرمن
  :اين زمينه را مهيا بسازيد، تا سايت شما را عمًال بمشارند؟؟؟ اگر بر گفتۀ خود ايمان داريد، خود 

  

  !!!! باشدتا سيه روی شود هر که در او غش
  

  " :جرمن جرمن"
تشبيه کرده اند که دور از انصاف بوده توهين به " سگ ماهی"همچنان مضامين نشر شده  را  آقای معروفی به « 

  ».نوشته ها و  نويسندگان  تلقی می شود
  

  :جواب معروفی 
 "تردامنان" و ديگر "پرچميان" و "خلقيان" ت شما از قلم ل خود استوار استم، چون نصف مقااللی من بر گفته و قوب

  !!! نميتوان نام داد"سگ ماهی"است و اين مقاالت را جز تراوش کرده 
  

 :جرمن جرمن 
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ات  در بارۀ داستان تحفۀ محبت می توانند خود  شان با جناب نسيم اسير تماس حاصل کرده و جويای معلوم-8« 
  ».گردند

  

  :جواب معروفی
را پذيرفته و در مغز خود جانشين ساختيد و در واقع خود غير مستقيم " داستان تحفۀ محبت"خوب شد که مثل بلبل 

من بيشتر از آنچه در مقاله ام نوشته "!!! واقعيت"است، نه " داستان"ثابت ساختيد که آنچه در زمينه روی پرده آمده 
شما دليل منطقی در رد گفته هايم آورده نتوانستيد و حاال ميخواهيد، که من . واهم بنويسمو استدالل کرده ام، نميخ

استفسار بکنم؟؟؟ و شما خوب ميدانيد، که بخاطر چنين يک " اسير"موضوع را از استاد بزرگوار محمد نسيم 
  !!!!را ضايع نميکنم" اسير"وقت گرانبهای استاد بزرگوار " کوچک"موضوع 

   

 :ن   جرمن جرم
  » .  در مورد طنزهای جناب معروفی  جز خاموشی و قضاوت خوانندگان راه ديگری سراغ نداريم -9« 

  :جواب معروفی 
  :جواب شما را حضرت حافظ هفت قرن پيش از امروز از شيراز فرستاده است که 

   

  !!!! افسانه زدندچون نديدند حقيقت، رِه
  

واکسين شده " طنز"م است که در برابر  شباهت دارد، معلو"طنزهزل و و لطيفه و فکاهی "شما که تمام کارهايتان به 
" اد ــ آزاد افغانستانافغانستان آز" را برای خوانندگان ارجمند پورتال "طنز"من اما آن .  ايدپيدا کردهعافيت ُمو 

ست قضاوت را به خود بهتر ا: من فرمودۀ شما را تأئيد ميکنم که .  دست دهدشان اياینوشتم، تا انبساط  خاطری بر
  !!!!خوانندگان گرانقدر بگذاريم

  

 :جرمن جرمن 
 دليل اينکه جناب مغروقی معتقدند کمتر نظريه دهنده گان در نظرخواهی در مورد مضمون محترم حکيم نعيم -10« 

  .اشتراک داشتند، بسيار ساده است
وری به نظر خواهی گذاشته شده بود مدت کوتاهی قبل براين، مضمونی تحت عين موضوع  از طرف جناب حميد ان

ً  دليل کم بودن نظرات در عين موضوع همين بوده .  که شمار زيادی از افغان ها  در آن ابراز نظرکرده اند حتمًا
  ».است

  :جواب معروفی 
 دفتر جنايات!!!! خود را برويد و به مرغ هوا و ماهی دريای شور بگوئيد" دال ماشی"خواهش ميکنم که بهانه های 

آنقدر قطور و حجيم است که اگر چهل مستوفی چهل شبانه روز نان بی نمک هم بخورند ، از صفحه " خلق ــ پرچم"
  :شماری آن فارغ نميگردند و بگفتۀ شاعر 

  

            که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم)2( ر کافی نيستـــــ آب بحراذم َوکتاب 
  

 هم اداء "ارهز" از "يکی"گفته شود، " خلق ــ پرچم"خ باند يبتوافشاء و ر ثانيه ددقيقه و هر  و هر ساعتاگر هر 
  .نخواهد گشت

معموًال از طيف " نظر دهندگان"شما خوب ميدانيد که . شما دليل اصلی را خوب ميدانيد ولی عارفانه تجاهل ميکنيد
خلق ــ "که خود النۀ "  منجرمن جر"و شما خود خوب ميدانيد، که در سايت . هر سايت بر ميخيزند" همکاران"

  !!!!!و جاسوسان روس عالقه ميگيرد" کی جی بی"گشته است، کمتر کسی از همکارانش در بدی " پرچم
  

 :جرمن جرمن
 در بارۀ مضمون آقای ودان بايد تذکر داد که جناب معروفی سال بست نوشته های شان را به سايت انترنتی -11« 

 هم چنان امروز مضامين شان درجن بست زيب صفحۀ دکتور نجيب اهللا. يده اندبه نشر رسان" پيام وطن"آقای ودان 
  .ميگردد) پيام وطن(

 :اينکه ايشان خود را  در نقش فرشتۀ بيگناه قرار داده اند ، لطفًا به لينک های آتی مراجعه فرمائيد ! خواننده گرانقدر 
 

htm.07-08-25/Archieve/com.payamewatan.www://http 
 

htm=.0/Archieve/com.payamewatan.www://http 
 )ختم پراگراف(» 
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  :جواب معروفی 
  :حاال رسيديم به جان مسأله 

دهها مقالۀ خود را در " معروفی"چون شما با ثابت ساختن اين نکته که . ته استبلی؛ جان مسأله هم در همين نکته نهف
و همين نکته است که شما . را بزعم خود تخطئه کنيد" ماروفی صايب"نشر کرده است، ميخواهيد " پيام وطن"سايت 

  :يا اخطار بدهيد  گو"ماروفی صايب"ميخواهيد از آن به حيث آلۀ ارهاب و تهديد و بچه ترسانی کار گرفته و به 
  »!!!!!يا آرام ميشينی و يا که اين نکته را در سايت خود نشر کرده و از نظر تمام خوانندگان ميگذرانيم« 

ن است هسته و شما نيز هست؛ و همي" آلت ضربت"عم خود تان زه که ب همين است بزرگترين دست آويز شما  بلی؛ 
  !!!!!مرکز ثقل نوشتۀ شما
  :د، خوب دقت نمائيد خود تان ميخورپس گشته و به سينۀ کرده ايد، اما تيری را که رها 

 و پنهان  پنهان نميکنمده بودم،ــ اول اينکه من هرگز منکر نيستم و از هيچکس و از احد من الناس پنهان نکر 1
ان خود را به ، مضامين فراو" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، که تا قبل از تأسيس پورتال خود ما نخواهم کرد

اينکه چرا اين . جهت نشر ميفرستادم" ژواک"و " پيام وطن"چندين سايت مختلف انترنتی، از جمله به سايت های 
  :کار را ميکردم، داليل موجِه کافی دارم و بخوانيد و بشنويد که چه ميگويم 

 حکم هر انسان عاقلیبرای " وسايل ارتباط کتله ئی"و در کل " روزنامه ها"و " جرايد"و " های انترنتی سايت"
و " پسته چی"حاال . هدف من رسانيدن پيغامم به مردم و وطندارانم بود و است. را دارند" پيام رسان"و " پوسته چی"
هرکه ميخواهد باشد؛ اگر گبر و ترسا و يهود و نصارا هم باشد، برای من بی تفاوت است، چون اينها " پيام رسان"

من هم حاضر گردد، که پيام مرا به دوستم برساند، من  پيامم پدر پدر اگر دشمن .  ميدهندپيام مرا به مرجعش تحويل
  نميدانم عيب اين کار در کجاست؟؟؟؟؟را بدو خواهم سپرد و 

  از آفتابۀ مشرک وضو نساخت؟؟؟) ص(ــ مگر پيامبر خدا حضرت مصطفی 
يب و نامه های خود را به پسته خانه تحويل ندهند، مگر ما بايد ميرفتيم و مردم خود را مالمت ميساختيم که مکاتــ 

  است؟؟؟" خلق ــ پرچم" پست بدست چون ادارۀ
است، پس " خلق ــ پرچم"رۀ خون آشام رديم، که چون زمام امور در دست دها مردم خود را مالمت ميکمگر ما ــ

  رد که در ادارات دولتی کار نمايد؟؟؟هيچ افغانی حق ندا
خلق ــ "در دست " راديو"  چون ادارۀ خود را از طريق راديو پخش ميکرديم،"  فوتیتاعالنا" ــ مگر ما نبايد 

   بود؟؟؟" پرچم
را خورده بود، به " خلق ــ چرپم"ــ مگر ما اصًال نبايد به بازار رفته و در مقابل پولی و بانکنوتی که ضرب سکۀ 

  خريد مايحتاج خود ميپرداختيم؟؟؟ 
" خلق ــ پرچم"می گرفتيم، چون اين تذکره و پاسپورت مهر و نشان انگشت " رتوپاسپ"و " تذکره"ــ مگر ما نبايد 
  را خورده بود؟؟؟

" قباله و اسناد ملکيت"ميپرداختيم، چون بر فرق نهرگز به خريد و فروش جايداد " خلق ــ پرچم"ــ مگر ما در زمان 
  نشسته بود؟؟؟" خلق ــ پرچم"طغرای 

  :فراتر رفته و به جهان پهناور نظر اندازيم " افغانستان"و " رچمخلق و پ"و اگر از محدودۀ 
ان و بدخواهان افغانستان استفاده نکنيم؟؟؟ همين اکنون بازارهای افغانستان نــ مگر ما از محصوالت صنعتی دشم

صارا؛ و مشحون و ماالمال است از امتعۀ پاکستانی و ايرانی و صد مملکت دوست و دشمن، از گبر و ترسا و يهود ن
  !!!!خلق اهللا وطن ما از همين متاعها استفاده ميکنند

استفاده کنيم، بخاطر اين که همين اکنون آمده و افغانستان بجان " فرنگ"ــ مگر ما نبايد از آالت و اسباب ساخت 
  برابر ما را عمًال اشغال کرده است؟؟؟

  !!!! ازين نوع استدالل تا دلتان بخواهد ميتوان پيش کشيد
  . فقط از اذهان کور و مغزهای بيمار سرچشمه ميگيرددالل استيف شما به جایاراج

  
و " ر افغانستان بلر و"و " دعوت"و سايتهای " افغان جرمن آنالين"ــ من همان مقاالت خود را که در پورتال  2
و " پيام وطن"ها را به سايتهای  و غيره نشر ميکردم، همان"  اسد28"و " و گفتمان" آسمائی"و " تول افغان"
و " ژواک"اگر من برای سايتهای .  کم و کاست نشر کرده اندنهم فرستاده ام و ايشان آن مقاالت را بدو" ژواک"
مقاالت خاص و مخصوص و مقاالتی که به مزۀ دهان ايشان برابر ميبود، مينوشتم ، در آن صورت  حق " پيام وطن"

  !!!! نمايئدداشتيد که انتقاد کرده و مرا از ميانۀ خود طرد
قرار " افغانستان"و " افغان"د ضربت دشمنان ما مور" فرهنگی"و " ملی"ه مسايل در يک مقطع خاص زمانی ک

گرفته بود، ميخواستم پيامهايم را به هرچه طيف بزرگتر هموطنانم القاء نمايم و اين کار ممکن نبود، مگر از طريق 
  !!!! بی شمارعۀ مقاالتم در سايتهای متعدد واشا
سر بزنيد و تاريخ تحرير مقاالتم را از نظر " پيام وطن" به دو لنک ارائه شدۀ خود تان به سايت  ــ برويد و3

نام دارد، که يک ترجمه است " غنيمت جنگ"خواهيد يافت، " پيام وطن"جديد ترين مقالۀ مرا که در سايت . بگذرانيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    9

اوًال در پورتال  نوشته شده که 2007 جوالی 8له به تاريخ  اين مقا. و کارنامۀ اشغالگران امريکائی را افشاء ميکند
و طبعًا تمام مقاالت ديگرم، .  اشاعه يافته است"پيام وطن"و بعد در سايتهای ديگر بشمول " افغان جرمن آنالين"

  ميگيريم؟؟؟ ازين نکته چه نتيجه. قديمتر ازين مقاله اندــ " بدون استثناء"ــ بلی تمام مقاالت ديگرم بدون استثناء 
 پورتال "عضويت فعال"نشر کرده ام، که " پيام وطن"ازين نکته نتيجه ميگيريم، که من اين مقاالت را در زمانی در 

در آن زمان " کورمغـز"مگر شما انتقادگران .  آن بودم"فعال ترين عضو"لکه  و برا داشتم" افغان جرمن آنالين"
نفرستيد، " پيام وطن"لطفًا مقاالت خود را به سايت " ماروفی صايب"« : د زبان نداشتيد و الل و گنگ بوديد، تا بگوئي

  »!!!!!!ــ  است" گاوپرست"ــ همان پرچمی مشهور " فقير ودان"که سايت مربوط به 
!!!!  زير پا ميکنيدنمايد، همه چيز را ناديده گرفته، جائی که منافع تان ايجاب " کر نفع و نقص استيد" نه خير شما 

  !!!! به ارث گرفته ايدــ " انگريز مکار"ــ از " بادار تان"ن خاصيت را از شما اي
 خود ساخته بودم "نوکر"در واقع آن سايت را در استخدام خود آورده و " پيام وطن"ــ من با نشر مقاالتم در سايت  4

خود استمداد نمايئد، " دب فهماوقی ا"و جان مسأله در همين است؛ خوب بخوانيد و اگر خود خوانده نميتوانيد از کدام 
  !!!!تا اين معروضه را برايتان بخواند و عجالتًا تشريح و معنی هم بکند

بوده " جرمن جرمن"انتقاد من از شما بخاطر نشر کردن مقاالت بردربر و دمب به دمب خلقيان و پرچميان در سايت 
ــ را " ــ آن گاو پرست معروف" فقير ودان"مقالۀ و ضمن مقالۀ اخير خود، از شما انتقاد کرده بودم که چرا . و است

مقاالت خود را در سايت " ماروفی صايب"در سايت خويش نشر کرده ايد و شما می آئيد و استدالل ميکنيد که چرا 
  !!!! آتش ميپردکلوخشاين منطقيست که از !!! نشر ميکرد؟؟؟؟ وای بر اين منطق" ودان"

خود ساخته بودم؛ ولی " نوکر"را در خدمت آورده و " گاو پرست"در واقع آن  "ودان"تم در سايت من با نشر مقاال
، در واقع در "ودان گاوپرست"شما با نشر مقالۀ . شما چه کرديد؟؟؟ شما درست معکوس اين کار را کرديد و ميکنيد

  :بل فهم باشد و اگر به لفظ عاميانه بگويم که برايتان قا. ش گرديده ايدا"نوکر"استخدام وی قرار گرفته و 
سر شانه " ودان گاوپرست"ده بودم ، ولی شما اجازت داده ايد که سوار گردي"  گاو پرستودان"من سر شانه های 

  !!!! باال شودهايتان 
بلی فرق در همين نکته است و اگر ذره ای از عقل و انصاف داشته باشيد، خواهيد رفت و بحال خود زار زار 

 ِ"دوست نواز و دشمن کوب"شهامت داشته باشيد ميرويد و دستان زحمتکش و خواهيد گريست و اگر ذره ای 
  !!!!! و ازش عفو تقصيرات خواهيد خواسترا بديده خواهيد ماليد" ماروفی صايب"

  !!!!!نخواهد بود" ماندن وااليتای"هم " بماروفی صاي" و تا اين کار را نکنيد،                             
  

  :جرمن جرمن 
  :رپايان قابل سؤال استد« 

نموده به گمان خود " افغان جرمن آنالين"که از جناب آقای معروفی پرسيده شود، چگونه شب و روز خود را وقف 
شان دقيق احصائيه گيری می نمايند؟  اين نا آرامی ايشان اميد واريم  ناشی از بيماری نباشد و از بارگاه خداوند برای 

  .زو داريمشان صحت و سالمتی کامل  آر
  

  :جواب معروفی 
 ميترسند که" بودنۀ لتخور"به مانند بخاطر صحت  من، چون ايشان " جرمن جرمن"تشکر ميکنم از نگرانی دوستان  

را " جرمن جرمن"، باز که بيايد و سايت گشته و دست از کار باز دارد مريض "ماروفی صايب"اگر خدای ناخواسته 
ــ شيوۀ کار روزمرۀ " دشمنان دوست نما"ــ و يا " دوستان دشمن نما"تشويش آن برای رفع  بکند؟؟؟؟ "پخته پرانک"

  :خود را شرح ميدهم 
   

يکی کمپيوتريست با مونيتور کالن که . وقتی در اتاق کار خود می نشينم، در عين زمان از دو کمپيوتر استفاده ميکنم
هيچ درد سر و . يوتری که با آن مينويسم ديگر کمپرا ميخوانم و" جرمن جرمن"در آن مقاالت سايتها به شمول سايت 

. کمپيوترم حاضر است و من رقص آنرا تماشا مينمايمکالن در مونيتور " جرمن جرمن"، وقتی سايت ی نداردتکليف
ــ سايت " کوميدی"ــ و در حال  را دارد، که در آن فلم های رنگ رنگ "سينما" حکم ،اين کمپيوتر در واقعيت امر

 هوائی یسخنهرگز منگس خانه کرده است، " جرمن جرمن"وقتی مينويسم که در دهان . را می بينم" نجرمن جرم"
البته با تمام ترفندهائی که . چون بسا روزها می بينم که فقط يکی و يا دو مطلب در اين سايت نشر ميشود. نگفته ام
  : ايشان را درينجا افشاء ميکنمو ناشناسناشناخته  ترفند ی ديگر ازيک  ن اين سايت بکار ميبندند و منمتصديا

اصطالح ه شده ب" بی موسم"و سايتی که بکلی بی مضمون ــ " جرمن جرمن"و نيرنگباز سايت  متصديان محيل 
پ يکی دو نظر را از آنجا و خپ و ُچ" نظرخواهی" ــ ميروند به ستون مقاالت مورد "ه استدر ميدان ماند"خودشان 

پوهنمل "جناب نظر و آخرين مثال .  نشر ميکنند"مقالۀ مستقل"خود بحيث " تحليالت"صفحۀ ميدزدند و بعد آنرا در 
 تردستان جنوری ارائه کرده بودند  و بعد ديديم که 19و به تاريخ ) 45( به حيث نظر چهل و پنجم است که" نوزادی
  . دادند"مقالۀ مستقل"آن نظر را وجهۀ " جرمن جرمن"سايت 
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از نظرم ميگذشت و ميديدم که ديريست مقالۀ جديد در آن نشر نميگردد، که يکبار " من جرمنجز"پردۀ سينمای سايت 
وقتی عنوان مقاله را خواندم، به . جلوه گر گرديد" نوزادی"بقدرت خداوند عز و جل مقاله ای از قلم جناب پوهنمل 

جرمن  "2008حصائيۀ سال بست  ا"رفتم به ستون نظرخواهی و آن . يادم آمد که چنين چيزی از نظرم گذشته است
، نظر جناب پوهنمل " بی مضمونی"از فرط  " جرمن جرمن"ای دل غافل؛ سايت « : گفتم. را کشودم" جرمن

  »!!!!ر نداریبکشيده است و تو خپيش " پيشخانه"کاپی کرده، در " پسخانه"را از " نوازدی"
هميشه کرده  اين کار را"  جرمنجرمن "برای معلومات خوانندگان ارجمند بايد بگويم، که سايت 

  والسالم!!!!!! خواهد کرد،است و تا  زنده باشد
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :ضيحات تو
  در عنوان بيتی آموزنده را تيمنًا از همان قطعۀ:  ــ  حاال وقت آن رسيده که بيت عنوان مقاله را اندک بشگافيم 1

  :       معروف حکيم ناصر خسرو بلخی، استعاره کردم، که يک هزار سال پيش از امروز فرمود 
  

  وند بدی نيست فرامشتــــــداـ  نزديک خـ  چون تيغ بدست آری مردم نتوان کشت     
  اين تيغ نه از بهــــــر ستمکاری کردند         انگور نه از بهـــر نبيد است به چرخشت
  عيسی به رهی ديد يکــــــی کشته فتاده         حيران شد و بگــرفت بدندان سر انگشت

  تـرا کشت؟ـرا کشتی تا کشته شدی زار؟         تا باز که او را بکشد ، آن که  گفتا که ک
  ــه بدر کوفتن کســانگشت مکن رنجـــــ

  تا کس نکند رنجــــــه بدر کوفتنت مشت
 

 نگزيده بود که دنبال شان بگردم و به اذيت ايشان رنمی بود، سر مرا ما" جرمن جرمن"اگر شيطنت های سايت 
و " جرمن جرمن" مورد خود دريابند، که آنچه من ضمن چند مقاله در" جرمن جرمن"متصديان سايت . بپردازم

  .الزم است، ننوشته  و نگفته امرا منسوبان آن نوشته ام، عشر عشير آنچه 
اندک " خلق ــ پرچم"ارۀ منحوس و سفاک ه ــ من با طلب پوزش، آن بيت معروف را مطابق شرح حال جنايات د2

  :تغيير دادم، ورنه اصل بيت اينست 
 

   که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم آب بحر کافی نيست         مدح تراکتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


