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 Political  سياسی

  
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ سپتمبر ١٤  برلين، 
 
 
 

  

  " دلدهديِگ" پورتالِ بانِگ خـــرِ 
  

  حسادت به خاطر چه؟؟؟؟
  

خود ياداشت ميکردم، شوق انبساط خاطری بسر زد  و چه چيزی فرحت بيشتر بار  پيش امروز صبح که طنزی را
 دارد ــ در "عيب شرعی" ــ سايتی که هزار و يک "بی سوادان"که سير و سياحتی در سايت  ين امی آورد، غير از

  پياپی، مشام جان تازه کنم؟؟؟قهقهه و پيش گرفته و با خنديدن های 

را متعفن " ديگ دلده"ال پورت" رنگينه های سياسی"ستون  االغی هوای دم که باِدبه مجرد باز کردن صفحه، دي
اين . است) ريخ زده(  رديده"الحاج سميع الدين فرخاری"زير نام مستعار  کسيست که "االغ"اين . ساخته است
 نيات پليد پورتال و اميال  منبعث از آمال ، داده است، که، نکاتی را تذکرخود" ريخنامۀ"ضمن " مرغ نو"باصطالح 

ديگ "نيست، بلکه خود متصديان پورتال " ريخزن "نويسندۀازينرو مخاطب من در اين نوشته، آن . ميباشد" سه دال"
  !!!!يدۀ افغانی مبرا ميباشندکو و پسند اخالق ن ازهمه، "سرک تا پچک"ز که تا مه و از اند، که ا" دلده

مخاطب من . هيچ جای از وی چيزی به نظر نخورده است، کاری ندارمکه در " نوبرامد"بلی؛ من با آن نام مستعار 
پيش از !!!!!!!  ميروند"رستمان"اند، که با تير و کمان لته ئی خود به جنگ " ديگ دلده"خود اعضای پورتال 

  : ذيل را پيش بکشم، گزيری نيست، مگر اينکه تمهيد" السه د"رسيدن به حساب متصديان پورتال 

 خويش، که "حيف حيف"، چندی پيش در صدر پارچۀ معنون به "اسير"ر الشعراء جناب محمد نسيم استاد سخن و فخ
استدعاء فرموده از هر دو پورتال " پيرانه سر" نشر گرديد، AA-AAپورتال  ٢٠٠٩ آگست ٢١در صفحۀ مؤرخ  

جان نعمت اهللا "، جناب عتبار مامکار پرکار و سخت مورد امتعاقبًا شاعر پر آوازه و ه. ال جنجال نگردندبودند، تا دنب
ين فرمايش را  و بنوبۀ خود ع خود را انشاد کرده"خامه جنگی"منظومۀ " اسير"به اقتفاء از استاد نيز " مختارزاده

  . منتشر شدAA-AA پورتال ٢٠٠٩ اگست ٢٦ در صفحۀ مؤرخ منظومۀ ايشان.  تکرار کرده بودند

دوستی و صميمت خاصی که با نعمت  و بخاطر گزارده" اسير "م جناب معظمن به پاس احترام و ارادتی که به استاد
متصديان ديگر پورتال . را رها کنم" ديگ دلده"جان مختارزاده دارم، بر آن شدم که ديگر دنب سايت بی وقار 

دانسته و  پاس احترام و دوستی دو همکار عزيزالقدر خود را ،والننيز بر همين م" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  چه کردند؟؟؟" ديگ دلده"را به حالش گذاشتند؛ اما متصديان پورتال " ديگ دلده"پورتال 

را بدون درنگ و بدون کوچکترين تبصره و " مختارزاده"و نعمت جان " اسير"ما در حالی که منظومه های استاد 
شعر نعمت جان مختارزاده را با هم شعر استاد اسير و هم " ديگ دلده"يادداشتی نشر کرديم، متصديان پورتال 

 نشر کردند، ،را با يک تبصرۀ موهن به استاد" اسير"بلی؛ منظومۀ استاد .  نشر کردندیيادداشت های توهين آميز
اين دو شاعر گرانمايه که از . تر جناب مختارزاده پرداختند دوم به توهين و استحقار هرچه تمام ولی در يادداشت

" دوست داشتنی"بين دو پورتال باصطالح خودشان مصالحه  ور از تأمين صلح و صالح  ديگری غي، چيزاقدام خود
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  راکلمات تحقير آميزی. قرار گرفتند" ديگ دلده"نداشتند، اينطور مورد توهين متصديان پورتال ، "زرين و رزين"و 
، حساس و با احساس ه خيرخواشاعر اين   بود، کردهضم منظومۀ نعمت جان مختارزاده نشر " ديگ دلده"سايت که 

يعنی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"را در حدی متأثر و خشمگين ساخت، که روز ديگر منظومه ای در پورتال 
دادند، تا از ايشان در سايت خود مهلت " ديگ دلده ــ چيان"در پورتال خود شان به نشر سپرده و مدت ده روز به 

   کردند؟؟؟و ايشان چه. معذرت بخواهندرسمًا 

 معذرت نخواستند، بلکه از طريق ايميل های پی در پی و نشر اشعار حضرت  خودوقاحتايشان نه تنها از 
  . نيز پرداختند بيشتر جناب مختارزادهدل، به توهين خداوندگار بلخ و حضرت بي

ديگ "م و هجو سايت که جناب مختارزاده در ذرا اشعاری . البته جنابشان کامًال برحق بدفاع از خويش پرداختند
 ، AA-AA  يعنی، در پورتال خودشانفرستادند،" ديگ دلده"پورتال  که به آدرسينانشاد کرده اند، عالوه بر ا" دلده

 "درس ادب"شان زير عنوان  اين اشعار ايشان را در آرشيف جناب دخوانندگان ارجمند ميتوانن. نيز نشر کردند
  .مطالعه فرمايند

ين ميان نه تنها به ذم نعمت جان مختارزاده پرداخت، بلکه با ارسال ايميل ها، ما را نيز در" ديگ دلده"پورتال 
الحاج "زير نام مستعار " ديگ دلده" سايت "ی سياسیرنگينه ها"و آخرين نوازش را اينک در ستون . نوازشها داد

 و لی مخاطب من تمام اعضاءکاری نميگيرم، و  سر و"قيقیغير ح"من با اشخاص . ميخوانيم" ریعبد السميع فرخا
  .اند" ديگ دلده"متصديان پورتال 

 و متباقی را ميگذارم به آينده و وقت  مکث ميکنم نوشتۀ گنديده و بويناکن مختصر فقط بر يک نکتۀ آنضمن اي
، "حسادت" گويا از روی "معروفیخليل اهللا " خود فکر کرده است، که "غباوت ذاتی"نويسنده از روی . بيشتر
   !!!!!!!!!!!را يکرنگ نيش ميزند" ديگ دلده"ل پورتا

 برای چه و از چه "حسادت"ميپرسم، که " ديگ دلده"پورتال " الشعور"و " بی منطق"، "بی سواد"من از متصديان 
  خاطر؟؟؟؟

  .درخشان حريف خود را نداشته باشد د، که کسی توان ديدن کارنامۀور مي معموًال در موردی بکار"حسادت"

   :الزم می افتد" ديگ دلده"و پورتال "  افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد" پورتال قايسۀ مختصًراينست که م
  

  ":ديگ دلده" با پورتال AA-AAمقايسۀ پورتال  
 پورتالتصدی  انقياد ناپذير و دلباختۀ افغانستان ميچرخد، ان آزاده،بدست افغان AA-AAدر حالی که پورتال ــ 

AGO  طرفدار "اند و هم " استعمار پسند"، هم " طرفدار اسارت"اند، هم " انقياد طلب"هم بدست کسانيست، که
  ".اشغال وطن عزيز ما افغانستان

در طاق جبينش نوشته شده است، که مبارزه با استعمار و اشغال افغانستان است و مبارزه با  AA-AAخط پورتال ــ 
نه تنها طرفدار استعمار و " ديگ دلده"در حالی که پورتال . دولت دست نشانده و مستعمراتی و ديگر ايادی استعمار

خدمت دولت مستعمرۀ اشغالگران است، بلکه علنًا به نفع اشغال و اسارت افغانستان تبليغات کرده و دربست در 
   .دکرزی قرار دار

همکاران قلمی  در حالی که .ان اندنستهمه اشخاص پاکدامن و دلسوز به افغا AA-AAــ همکاران قلمی پورتال 
افغانان وطنپرست و دلباختۀ "به استثنای يک اقليت کوچک ــ به استثنای يک اقليت کوچک ــ بلی " پورتال ديگ دلده

 ،"  پرچمیــخلقی "  و تر دامنان اند؛ متشکل از جنايتکاران و تردامنان ر يکسره متشکل از جنايتکارانيگ، د" وطن
  . ديگرهای بدنامدار و دسته  افغان ملتی و گلبدينی ،

ديگ "همه و بال استثناء اشخاص با سواد و دانشمند اند، در حالی که اعضای پورتال  AA-AAاعضای پورتال ــ 
  .ندميباش "نوشت و خوان"و فاقد توانائی درست   "بی سواد"، بدون استثناء " دلده

ديگ "ر ميگردند، در حالی که پورتال   بعد از اصالحات امالئی و انشائی نشAA-AAمطالب منتشره در پورتال  ــ 
برويد و عين مطالب را در . حتی مسؤوليت صحت امالئی مطالب اعضای خود را نيز به عهده گرفته نميتواند" دلده
در زير هر " سايت ديگ دلده" نوت"به  ( .دو پورتال مقايسه کنيد، تا سطح کيفيت نشراتی هردو معلوم گردد هر

مسئوليت امالئی و انشائی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، « : ، که ميگويدصفحۀ مطالب توجه فرمائيد
  )».خواهشمنديم مطلب خود را بعد از غور کامل بما ارسال بداريد

ر  مطلب جديد عرضه ميکند، در حالی که تعداد مطالب منتشره د"هژده" تا "ده"  همه روزه AA-AAپورتال  ــ 
  .تجاوز نميکند، در روزمطلب " چهار"و حد اکثر  "سه" سط  ازبطور او" ديگ دلده"پورتال 
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در حالی که برای .  همه و همه در مسير منافع وطن و مردم ستمديده آن سير ميکنندAA-AAــ مطالب منتشره در  
  .محتوای مطالب ارزش ندارد و هر چيز خشره ای را هم که بدست آرد، نشر ميکند" ديگ دلده"پورتال 

ور و منظوم را منتشر ساخته  حدودًا چهار هزار مطلب منث،تر از يکسال خودش در عمر کمی بيAA-AAورتال  پــ 
  . هم نميرسد١٥٠٠حتی به " ديگ دلده" پورتال ت، در حالی که تعداد مطالب منتشرۀ يکسالۀاس

، به شمول ه استپيدا کرد همکار قلمی "يکصد و هشتاد"ر از تش در مدت کوتاه فعاليت خود، بيAA-AA ــ پورتال 
ديگ " در حالی که تعداد تمام همکاران پورتال .نهاد های نشراتی و سازمانهای مترقی در داخل و خارج افغانستان

  . هم نميرسد"يک صد"به " دلده

  از همکاری تعداد معتنابِه دانشمندان و قلم بدستان ايرانی برخوردار بوده و تعداد فراوان خوانندۀ AA-AA ــ  پورتال
  .خوانندۀ  ايرانی نميشناسدهيچ راهيچ دانشمند و " ديگ دلده"يرانی هم دارد، اما پورتال ا

 افغانستان تدارک نمايد، در حالی  و خارج مستقل در داخل"خبررسانی"  توانسته است، که شبکۀ AA-AAــ پورتال  
  .دفقط اخبار و گزارشهای منابع استعماری را نشخوار ميکن" ديگ دلده"که پورتال 

 اند و منظمًا از خود مايه ميگذارند، در حالی که )توليد کننده("مولد"بدون استثناء همه  AA-AAــ اعضای پورتال 
    . تشکيل گرديده اند" مصرف کنندگان"و " مستهلکان"غالبًا از " ديدگ دلده"اعضای پورتال 

 "ديگ دلده"سه ميکند، ديده ميشود که پورتال نکات باالئی که مختصرًا هردو صفحۀ انترنتی را مقايمد نظر گرفتن با 
  !!!!!!!!! کوچک هم ندارد"مزيت" حتی يک AA-AAنسبت به پورتال 

 AA-AAرهن و اظهر من الشمس، اگر کسی متصديان پورتال  َببا وجود اين نکات ُم
و " بی منطقی" متهم بسازد، غير از " ديگ دلده"نسبت به سايت " حسادت"را به 

  !!!!!! را ثابت ساخته نميتواند چيز ديگریخود،" نادانی"
  

  !!!!! شه اهللا مو ملنوشته های آينده، تا 
  

است، بکار " بانِگ خر"را که در معنای " نهيق" کلمۀ عربی  نوشتۀ خود،در چند جای" ريخنامه"نويسندۀ : تذکر
  !!!!!!! کار گرفتمعين برخورد، در عنوان مقاله از ست،ازينرو. برده
  
  

       

 


