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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  پلوم انجنير خليل اهللا معروفید   
   2009 سپتمبر 23برلين،    

  
  
 
 
  

     "سه دال"پورتال  ِ رد الطائالت

      آقایاز زبان

  و ديگر "قيس کبير"دپلوم انجنير 
  نسوبان آن وبسايتم

  

  )بخش اول (
  

، که افتخارًا لقب پورتال " افغان جرمن آنالين" پورتال "رنگينه های سياسی" در ستون 2009 سپتمبر 18روز 
 جلب "تو ز خود نرفته بيرون بکجا رسيده باشی" را برگزيده است، عنوان "سه دال" يا پورتال "ديگ دلده و دال"

 از قبيل بيدل و سعدی و ابو شکور بلخی و کليم "ادب دری"ت از چند بيت بزرگان اين مطلب متشکل اس. توجه کرد
 به عالوۀ اينکه سخنان "بی ادب مادرزاد"اين .  رقم پذيرفته است"بی ادب مادرزاد"همدانی، که از زبان يک 

هتان را نيز به  خود آميخته است، سطری چند، بی سر و بی پا و سراسر دروغ و ب"نجس"دهان بزرگان را با لعاب 
  .نموده است" سرهم بندی"اصطالح ايرانيان 

 "بی سوادان"، به نمايندگی از "ديگ دلده و دال"يک نويسندۀ نامعلوم و يا معلوم الحال، ولی بی سواد پورتال 
  ".باقيماندۀ آن سايت، قلم را برداشته و ضمن دروغهای شاخدار ديگر، چنين مينگارد

جه ميشود که شخصی با داشتن خصوصيات کوچه و بد انديشی، خود را در قطار بزرگان زمانی پورتال ما متو... « 
جا زده و با نوشته های پر از عقده اش، سب اذيت و آزار نويسندگان می شود، پورتال از گوش او گرفته از حريم 

 سايۀ بزرگان، خود را مقدس خود، با لجن نوشته هايش طرد کرده راند و بدور انداخت، آن خودخواه خودبين که زير
غافل ازينکه آدمک گمنامی مثل . بزرگ می ديد فکر ميکرد پورتال افغان جرمن آنالين با طرد او سقوط خواهد کرد

  )گفتار بدون اصالح امالئی نقل گرديده است( ».او از برکت همين پورتال به شهرت رسيد بود
  

 و در "آدم ساخته" را دوباره "ديگ دلده و دال"که بتواند پورتال  هم اميدوار بود، "لجننامه"اين قلم تا لحظۀ نشر اين 
از همينرو با وجودی که بار بار در نوشته هايم تذکر داده بودم، به افشای اسناد . ِ  سابقش برگرداند"ملی"جهت 

ترای متصديان حاال که موقفگيری خائنانه و سراپا اف. آن زمان مبادرت نورزيدم" افغان جرمن آنالين"داخلی پورتال 
 و ضمن دهها "يکه يکه" را خواندم، عزمم جزم گشت که اسناد دستداشته را باآلخره "ضد ملی"اين سايت مبتذل و 

چون اين اسناد نهمار و بيشمار است و نشر يکجائی آن حوصلۀ خوانندۀ گرانقدر را . نوشتۀ پيهم بعدی بيرون بدهم
البته در آخر تمام داستان را به .  و در فواصل معين نشر کنم"که پريکه پر ي"ميفرسايد، تصميم گرفتم که همه را 
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سه " متصديان پورتال . بيرون خواهم داد"رسالۀ مستقل" آن تدوين کرده و در هيئت يک "کرونولوژيک"صورت 
  .گم نميشود" ماروفی صايب"مطمئن باشند، که هيچ سندی از نزد " دال

 اين سايت ،"ُبهتان سرای"رؤيت اين اسناد، به متصديان ه  واقعيت بين، ب وی يقين دارم که خوانندۀ بيطرف، حقجو
   لعنت خواهند فرستاد؛ ،"دروغپرداز"
   

  !!!!که لعنت حق باد بر هرچه دروغگوی است
  

  :قرآن کريم فرمايد 
   

  !!!!!!!نة اهللا علی الکاذبينـفلع
  )ا باد بر دروغگوياندپس لعنت خ(

  !!!!!!صد بار آمين: و من ميگويم 
  

، "سه دال"خوب حاال تمام اين دروغهای شاخدار و بهتانهای مفتضح و بيشرمانه را از زبان خود متصديان پورتال 
  :رد ميکنم؛ خوانندۀ ارجمند خوب توجه فرمايد

که از نوشتن به زبان  است ــ يدــ مسؤول اين سايت و کسی که سايت بنامش رسمًا ق" قيس کبير"آقای دپلوم انجنير 
را " پشتو"و " دری"مانی و يا اينکه گزير يا به انگليسی مينويسد، يا به الا نی و پشتو عاجز است و المحاله ورهای د
و در آستانۀ استعفای پنج نفر " افغان جرمن آنالين"مينگارد، در بحبوحۀ خرابی اوضاع پورتال " التين"ف وبه حر

  :چنين نگاشت  خود 2008 می 21اعضای فعال آن وبسايت، طی ايميل مؤرخ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Von: Betreff: Erhalten: Größe: 

 
q.kabir@afghan-
german.com <q.kabir@afghan-
german.com> 

Salam Mi 21.5. 11:32 4 KB 

 
An: karatt@freesurf.ch  

 
CC:  

 
 

Nachricht: 
 
 
Dear all, 
 
First of all I apologize from Maroofi Saheb about my doubt that he has 
published an article by Ariaye to pardon by Dastagir Panjshiri. I would 
have never thought such a behavior of him, but I was and I am really very 
confused because of all these troubles in the last time. 
 
I have promised in my last email that I will write my last email to you as soon as possible, but now I 
hope that would not be my last email. 
 
I do not want to scrabble about the details who were the main causer of these troubles, but I am 
persuaded that we in Europe made the situation so tense that now we are staying in a division. 
 
Also in Europe the first generation, namely with order Nouri sahib, Attaie Saheb, Maroofi Saheb (in 
combination with Nasrin Jan) bear the blame (guilt) as first, but also the second generation, namely 
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with order me and Farid bear the blame as second. 
 
If some of you are not agree with it then I will describe all in the details. 
 
Still I am convinced that we can save our team when we really wanted it. We made a strong team and 
we are a thorn in the eyes of the enemies of Afghanistan. That is why they are celebrating our came 
down already. 
 
I described our, especially mine situation to Maroofi Saheb on the phone, hope that he declare it you 
by Skype. I do not want to write about it in the my emal. 
 
My suggestion: 
 
If we all pass a publication guide that everyone accept it, then we can make a circulation system that 
everyone without me and Farid should take the responsibility of the publication for a period. 
 
Malal Jan Nezam or Hamid Anwari could be the starter of the circulation for two reasons. First she is a 
Lady (ladies first), second she has been feeling all the time to be a second person in the team like 
Hamid Jan Anwari. 
 
Once Maroofi Saheb told that the portal can only crush if there will be a division between me and 
Farid. That is true. Portal can not crush, but can change his present Meli profile. There are a lot of 
people with other profiles who are waiting for the opining of the door. 
 
Me personally, I would prefer to get out from the portal as to change our Meli profiles. 
 
I persist for the team (Meshrano Jirga, inclusive Hamid Anwari), You can save it if you really love our 
country Afghanistan. 
 
 
At the last, I am asking Nouri Saheb who actually played a big role to 
construct the team, to play the same role of not destructed it. 
 
 
Pa Darnawi    
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

جعلنامه ای را " آريائی"، که سايت    اين ايميل در ُبحبوحۀ جنجال داخلی پورتال و درست در زمانی فرستاده شد
قاتل و  ِ "دستگير پنجشيری"نشر کرده و ضمن آن وانمود ساخته بود، که گويا من ــ خليل اهللا معروفی ــ از 

 تمام ادعاء  قاطع و کوبنده، ری و پيهم، ولیومن بالفاصله ضمن سه نوشتۀ ف. رده امت خواهی کجنايتکار، معذر
و چند سايت ديگر افغانی، " افغان جرمن آنالين" پورتال اريهای دستگير قاتل جنايتگر را از تريبونالها و جعلک

اين سه نوشته را به خود .  کردم، رد" افغانستانلر و بر" و "تول افغان" ،" دعوت" ،" آزمون ملی"شمول ه ب
،  نه تنها جوابيه های مرا چاپ نکرد، بلکه "عزيز جرأت"نيز فرستادم، اما متصدی آن سايت، " آريائی"سايت 

  .معذرت هم نخواست،  خود بيشرمانۀ" جعلکاری"حتی از 
ام او رسمًا قيد است ــ که اين صفحه بن" افغان جرمن آنالين"ــ مسؤول پورتال " قيس کبير"قصه کوتاه که آقای 

از آن قاتل " روفی صايبما" گير و دار باور کرده بود، که نيز که هميشه قضاوتهای عجوالنه ميکند، در همين
ولی وقتی بزودی موضوع برايش روشن گشت، مانندۀ هميشه از کردۀ . جنايتکار گويا معذرت خواهی کرده است

چنانکه در . يل و هم از طريق تلفون، معذرت خواهی نمودخود پشيمان گشته و چند بار، هم از طريق ايم
  . يکی از معذرتخواهی های وی را ميخوانيم،باالمتحدالمآل پراگراف اول ايميل 

خوانده بود، ضمن ايميل کوتاهی " دستگير خاين"وی در همين ارتباط و بعد از آنکه جواب های کوبندۀ مرا به 
  :عنوانی من، چنين معذرت خواهی نمود

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4

Von: Betreff: Erhalten: Größe: 

    

 
q.kabir@afghan-german.com <q.kabir@afghan-german.com> AW: Tauzeeh Di 20.5. 09:27 3 KB 

 
An: kmaroofi@afghan-german.de  

 
CC:  

 
 

Nachricht: 
 
 
Zenda bashid Maroofi Saheb, 
Khuda shoma ra az sar e Afghanistan kam nakonad. 
 
Sorry, wegen meiner Email, die ich zurück mehmen möchte. Ich hätte niemals glauben sollen, dass Sie so etwas 
schreiben würden, aber ich war in den letzten Zeiten so fertig, dass ich am liebsten aufgeben wollte. 
 
Ich rufe Sie wieder und wieder an, bis Sie ein mal das Telefon nehmen werden. 
 
Berader kochak tan 
 
Qaiss 
 
> -----Ursprüngliche Nachricht----- 
> Von: "=?iso-8859-1?Q?kmaroofi@afghan-german=2Ede?=" 
> <kmaroofi@afghan-german.de> 
> Gesendet: 19.05.2008 22:00:33 
> An: "=?iso-8859-1?Q?azizjorat@yahoo=2Ese?=" <azizjorat@yahoo.se> 
> Betreff: Tauzeeh 
> 
> 
> Lotfan zameema raa baaz nomaayaid. Maroofi 
> 
> ------------------------------------ 
> Dipl. Ingenieur Khalilullah Maroofi 
  

  :آقای قيس کيبر ترجمۀ دری ايميل
   

  زنده باشيد معروفی صاحب،
  .خدا شما را از سر افغانستان کم نکند

  
من اصًال و هيچگاه نبايد باور ميکردم، که.  معذرت ميخواهمو حاال آن را پس ميگيرم، از ايميلی که برايتان فرستاده ام، 

من مگر از بابت رويداد های). "آريائی" در سايت گير پنجشيری دست"جعلنامۀ"اشاره به ( ديشما چنين چيزی را بنويس
"افغان جرمن آنالين"يعنی دروازۀ  پورتال ( شده بودم، در حدی که ميخواستم، تسليم گردمو دسپاچه اخير کامًال بيچاره 

  .) ــ شرح از معروفیرا بسته نمايم
  .خواهم کرد، که باآلخره تلفون را برداريد تلفون خواهم کرد و آنقدر تلفون رمن برايتان مکرر اندر مکر

  
  برادر کوچک تان                                                                                                                

  
  قيس                                                                                                                        

 
                                                                                                                                             19.05.2008    

     22:00:33                                                                                                                                          ساعت 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بس کرده بودم، مقاالتم را در سايتهائی از " افغان جرمن آنالين"چون فرستادن مقاله را به پورتال پس از بروز بحران، 
  .م، نشر ميکرد"لر و بر افغانستان"، " دعوت"، " آزمون ملی"، " تول افغان"قبيل 

برخواهد گشت، ازين رو در صدد " افغان جرمن آنالين"به پورتال " معروفی"هنوز هم فکر ميکرد که " آقای قيس کبير
وی . بيندازددر سايت خود مقاالتم را از سايتهای ديگر گرفته و در آرشيفم بحيث يک اکت تشويقگرانه و سالوسانه، شد تا 

  : برايش گفتم. شتموضوع را از طريق تلفون با من در ميان گذا
 ».بيندازيد" افغان جرمن آنالين"به شرط اينکه منبع اقتباس را ذکر کرده و مقاالتم را تنها و تنها در آرشيفم در پورتال « 

  !!!!!و او قبول کرد
 ،پورتال، يعنی در صفحۀ عمدۀ  "تحليالت"دور روز بعد ديدم، که مقاالتم را از سايتهای ديگر گرفته و در صفحۀ 

تلفون را برداشته و ضمن سرزنش شديد، ازينکه از عهد خود تخطی کرده است، ازش خواستم، تا آن چند . انيده استگنج
  .   او اين کار را کرده و موضوع را طی ايميل خويش تذکر داد. بيرون بکشد"تحليالت"مقالۀ اقتباسی مرا فورًا از صفحۀ 

 بسر ميبردم، "نيويارک" در که خود، در زمانی 2008 جون 13خ آقای قيس کبير ضمن ايميل مؤرير ندپلوم انجبلی؛ 
  : برايم اين طور نگاشت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Von: Betreff: Erhalten: Größe: 

 
"Kabir, Qaiss"  <qaiss.kabir@siemens.com> AW: AW: AW: Naama Fr 13.6. 13:56 8 KB 

 
An: kmaroofi@afghan-german.de  

 
CC:  

 
 

Nachricht: 
 
Maroofi Saheb Salam, 
 
Ich wollte eigentlich, dass Ihr Archiv weiter wächst, wenn ich auch Ihre Artikel von anderen 
Seiten nehmen müsste. Wir haben immer unter den Namen der Beitragleister die Quelle 
angegeben. Da ich bei der Arbeit nicht in Dari schreiben kann, habe ich das Wort "Eqtebaas" 
nicht reingeschrieben. 
 
Ich werde ab jetzt Finger davon abhalten, Ihre Artikel zu berühren. Sie wissen genau, was Sie 
wollen. Ich finde es nur schade, dass Herr Mossawi durch seinen Besuch unsere mehrjährige 
Freundschaft, Zusammenarbeit und .... Kapput machen könnte. 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise nach Berlin. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Qaiss Kabir  
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  :ترجمۀ دری از ايميل المانی جناب قيس کبير
  !عروفی صاحب سالمم« 

افغان "در پورتال (هدف من از گرفتن مقاالت شما از سايتهای ديگر اين بود، که  ميخواستم آرشيف شما 
از همينرو در کنار مقاالت، منبع اخذ  آنها را . هنوز هم گسترش يابد) ــ شرح از معروفی" جرمن آنالين
  . را بزبان دری نوشته نتوانستم"اقتباس"و کلمۀ ازينرچون من به دری نوشته نميتوانم، . تذکر داده  ايم

  .ازين به بعد ديگر از سر مقاالت شما ، دست خواهم گرفت
  ….شما خود ميدانيد، که چه ميکنيد

  .پرواز مع الخير به برلين برايتان آرزو ميکنم
  

  با سالمهای دوستانه                                          
  

  قيس کبير                                                
  

  » با تاريخ ارسال ايميلشرکت زيمنس و آدرس آن
   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
لب طارجمند، کنجکاو، حق خوانندگان از و آن عده  " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال خوانندگان گرانقدر 

 ، که شخص بنده بينند خود می گذرد،از حضور اشرف شان مي که اين نوشته ،  " سه دال"پورتال  "حقيقت ياِب"و 
 و با وجود صدها الحاح )استعفاء داده بود( بود ريدهآن وقت ُب" نافغان جرمن آنالي"ــ خليل اهللا معروفی ــ از پورتال 

افغان  "لل پورتاــ مسؤو" قيس کبير"ير ن التماس متصيان آن سايت، و در رأس همه جناب دپلوم انج زاری و و
  . برنگشت" افغان جرمن آنالين"ه و به پورتال  را نشکست هرگز عزم خودــ " الينجرمن آن

احمقهای  "که به نمايندگی از" احمق مادرزاد"يعنی آن ، "و ز خود نرفته بيرون بکجا رسيده باشیت"اينجا نويسندۀ 
خود را از عينک زانوی خود بيرون و انصاف عقل نوشته است، " ديگ دلده و دال "پورتال"  و همنظرهمرأی

  :که و از خود پرسد آورده و  در جايش بگذارد، 
  ــ تا چه حد دروغ گفته است؟؟؟؟

   ؟؟؟؟ـ  تا چه اندازه بهتان بسته استـ
ر از بسياهی اين همه دروغ شاخدار را پهلوی هم گذاشته، به خورد خوانندۀ بيخ ــ و با چه روی

   داده است؟؟؟؟ی سايت خود،دنيا
  

  !!!!!!!!در بخش بعدی باز هم اسناد بيشتر را بيرون خواهم داد
  

  !!!!!!!! آينده هایتا افشاء گری
  
  

  :مبحيث حسن ختام اضافه ميکن نکته را چند
  

همين حاال هم در برابر متصديان آن سايت " ماروفی صايب"ــ من شخصًا يقين کامل دارم، که اگر 
ه ب خاک پايش رايکسره ی نشان بدهد، "گوشۀ چشم"و " لطف خوش"،  )خر دّجال" (خر ده جوال"

  !!!!!!!!ديده خواهند ماليد
" ماش"د، و بمانند نندار" تقرر فکری"که از خود ، "ه دالس"از پورتال ــ اميدوارم که کسانی 

، اين سلسله را بدقت بخوانند و از )لول ميخورند(گاهی اين طرف و زمانی آنطرف می لولند
  !!!!!!!!پروپاگندهای نابخردانۀ خود خجالت بکشند

 

 


