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 Poltical  یسياي

      
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 

   ٢٠٠٩ سپتمبر ١٩ برلين، 

  

  

  
  "دلده و دال"پورتال عيد بمباردمانِ  

  
  

  .يمئد مؤمنان است و می سزد، که اين ايام مبارک را تهنيت بگوفردا روز اول عيد مبارک رمضان، عيد عزيز و سعي

و من کمينه بدين وسيله و از همين جايگاه، حلول اين ايام متبرکه را به تمام هموطنان دردمندم و کافۀ مسلمانان مؤمن 
  . جهان تبريک گفته و خير و برکات فروان الهی را شامل حالشان ميخواهمخّير 

مرادم، از .  باد، يارانی که مدتی باهم يکجا و در يک راه قدم زديم"ياران قديم"  مگر نثار "هنجداگا"يک مبارکباد 
" ترکستان"به " کعبه"بريدند و از " راه"است، که متأسفانه از " افغان جرمن آنالين"آن زمان پورتال " دوستان"

  : اما از سنخ ديگريست، و بگذاريد که شرحش دهم"مبارکباد"اين . رسيدند

ی باد، که از صراط المستقيم  دررفته، از گمراه" ياران" نثار  سخت سهمگين، ويست "مبارکباد"، "مبارکباد"اين 
  .گرائيدند" فغانان وابستهانا"، به َدلِ  "افغانان وارسته"جرگۀ 

 "افهام و تفهيم"  منفذی برای حتیت، دگر تمام وجوِه پيوند  گسست و از زمانی که خط ما با ايشان در تقابل قرار گرف
  .  چنانکه پيداست، گپ درين مختصر بر سر عيد و عيد مبارکی و تبريک گفتن عيد است. باقی نماند

آن، و کودن  و خصوصًا اقدامات وقيحانۀ متصديان بيعقل در گذشتۀ يک و نيم سال" ده و دالدل" پورتال  هاییئناروا
  :تبالئی بر سر ايشان نازل کرده است، که قياسش با خداس

  "!!!بمباردمانعيد "، " مبارکباد عيد"است؛ " مبارکباد"، بالی "بال"اين 

  .يش، آب خوش بخورندو متصديان بی حيا" ه و دالدلد"ازين به بعد روزی نخواهد آمد، که پورتال 

  !!!!تمامی نخواهد داشت، ندهد" خط بينی"را " سه دال"تال پور  اينک شروع گرديده است و تا"عيد بمباردمان"

  : بلند خواهند کرد دعا بسوی سماازين به بعد، دست "دلده و  دال"متصديان پورتال 

  ندنميزادــ که کاش از مادر 

  نمی افتيدند" پورتال و پورتال بازی"ــ که اگر زاده  بودند، کاش در فکر 

  دنددند، کاش در دام استعمار نمی غلتيمی افتي" پورتال بازی"ــ و اگر به فکر 

  تيده بودند و نان چوپان را خورده بودند، کاش به گفت چوپانهای اشغالگر نمی کردندــ و اگر غل

   دست نميزدندردند، کاش تا اين حد به خباثت ــ و اگر ميک
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   ردسان نصيب شان  ميکمرگ آ" خداجان"ــ و اگر اين همه کار را کرده بودند، کاش 

  نمی افتيدند" ماروفی صايب"ــ تا زير شالق 

  نجات می يافتند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ــ تا از ضربات پورتال 
  

  !!!!رتال چيان درپچالشو خدا رحم کند بر حال اين پورتال و پو
 


