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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

       
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2009 سپتمبر 25برلين، 
  
  
  
  

  "سه دال"پورتال  ِ رد الطائالت
   

      آقایاز زبان

  و ديگر "قيس کبير"دپلوم انجنير 
  وبان آن وبسايتمنس

  

  )بخش دوم (
  

  :ــــدمۀ متحدالمآلمق
، 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"اين مطلب متشکل است از چند بيت بزرگان . توجه کرد

 به عالوۀ اينکه سخنان "بی ادب مادرزاد"اين .  رقم پذيرفته است"بی ادب مادرزاد"همدانی، که از زبان يک 
پا و سراسر دروغ و بهتان را نيز به  خود آميخته است، سطری چند، بی سر و بی "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

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

دخواه خودبين که زير سايۀ بزرگان، خود را مقدس خود، با لجن نوشته هايش طرد کرده راند و بدور انداخت، آن خو
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
  

 برضد من ــ خليل اهللا معروفی ــ نوشته ً ا سلسله بر همين پراگراف، که خاصضمن اين قسمت و قسمتهای بعدی اين
  :پراگرافهای بعدی را بعدًا جواب خواهم گفت. شده است، مکث ميکنم

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

حاال که موقفگيری خائنانه و سراپا افترای متصديان . آن زمان ُمبادرت نورزيدم" افغان جرمن آنالين"داخلی پورتال 
 و ضمن دهها "يکه يکه"ستداشته را باآلخره  را خواندم، عزمم جزم گشت که اسناد د"ضد ملی"اين سايت مبتذل و 
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چون اين اسناد نهمار و بيشمار است و نشر يکجائی آنها حوصلۀ خوانندۀ گرانقدر را . نوشتۀ پيهم بعدی بيرون بدهم
البته در آخر تمام داستان را به .  و در فواصل معين نشر کنم"يکه پر يکه پر"ميفرسايد، تصميم گرفتم که همه را 

 "بی باور"متصديان .  بيرون خواهم داد"رسالۀ مستقل" آن تدوين کرده و در هيئت يک "ونولوژيککر"صورت 
  . گم نميشود"ماروفی صايب" مطمئن باشند، که هيچ سندی از نزد "سه دال"پورتال 

 سايت  اين،"ُبهتان سرای" يقين دارم که خوانندۀ بيطرف، حقجوی و واقعيت بين، به رؤيت اين اسناد، به متصديان 
    لعنت خواهد فرستاد؛،"دروغپرداز"
   

  !!!!نت حق باد بر هرچه دروغگوی استـکه لع
  
  :قرآن کريم فرمايد 
   

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

  

  !!!!!!صد بار آمين: و من ميگويم 
 ،"سه دال"انه را از زبان خود متصديان پورتال خوب حاال تمام اين دروغهای شاخدار و بهتانهای مفتضح و بيشرم

  :رد ميکنم؛ خوانندۀ ارجمند خوب توجه فرمايد
  

، که در بخش اول هم آمده بود و در بخشهای ديگر نيز تکرارا آنچه تاکنون درين بخش آمد، نکاتيست متحدالمآل
  .خواهد آمد

  
  :اينک دنبالۀ داستانو 

بوده و در فواصل مختلف برای " قيس کبير"يل های آقای دپلوم انجنير در بخش اول سه سند را که عبارت از ايم
  :اينک اسناد ديگر. همه اعضای پورتال و يا شخص خودم مواصلت کرده بودند، رؤيت دادم

  :نی من چنين نوشتاو خود عن2008 جون 6ضمن ايميل " آقای دپلوم انجنير قيس کبير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

Kabir, Qaiss"  <qaiss.kabir@siemens.com> Salamoona Fr 6.6. 09:49 8 KB 
 

An: kmaroofi@afghan-german.de   
Maroofi saheb bessiar Mohtaram, 
ich mache mir Sorgen um Ihre Gesundheit. Bitte geben Sie mir eine Antwort, ob alles OK ist. Glauben Sie 
mir Bitte aber eines. So lange ich bei Portal bin, wird er Ihr eigenes Haus bleiben.  

 
Liebe Grüße 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Qaiss Kabir   

  
Siemens AG  
Industry Sector  

  
  ترجمۀ دری ايميل جناب قيس کبير

 
  معروفی صاحب بسيار محترم،

مگر يک چيز را باور . است"   او کی"من بخاطر صحت شما نگران استم، لطفًا برايم بنويسيد که همه چيز 
  .تا وقتی که من در پورتال باشم، پورتال خانۀ شما باقی خواهد ماند: نمائيد

  سالمهای صميمانه
  

  با سالمهای دوستانه
  قيس کبير
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  شرکت زيمنس
  

06.06.2008   
   دقيقه49 و 9ساعت 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

" لجننامه"آن نويسندۀ بی ادب را می خوانم و باز ادعای " کبيرجان س قي"وقتی اين ايميل آقای 
" صاحبخانه"، " دپلوم انجنير قيس کبير"را مد نظر می گيرم، بدين سودا می افتم، که مبادا جناب 

  !!!!!!!!گرديده  باشد، که اختيار خانۀ خود را نداردای 
  

نوشته شده بود، به اعضای پورتال، از جمله به  AGO"  اوآ گی"وقتی نامه ای را که در يک لحظۀ بحرانی پورتال 
  :   طرف مقابل ــ آقايان قيس کبير، ولی احمد نوری ، کريم عطائی و فريد فهيم ــ فرستادم، جناب نوری چنين نوشتند

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Von: Betreff: Erhalten: Größe: 

 
"Nouri Wali Ahmad"  <wanatal@noos.fr> RE: Naama ba Qaiss jaan e Kabir Mi 16.7. 20:40 3 KB 

 
An: kmaroofi@afghan-german.de  

 
CC:  

 
 

Nachricht: 
 
 
Maroofi saheb aziz wa grami, salaam, 
 
Naama ra ba word nafrestada ed - baz nameshad lotfan ba in aajez ham gar 
tshi bartarafash karda ed dobara frestada wa mamnun sazed 
 
Eradatmand shoma Wali Nouri 

 
  :وری از رسم الخط التينی به دریتحرير نامۀ جناب ن

  
  معروفی صاحب عزيز و گرامی، سالم،

لطفًا آن را به اين عاجز هم، گرچه برطرفش کرده ايد ــ دوباره فرستاده . نفرستاده ايد ــ باز نميشود" ورد"نامه را به 
  .و ممنون سازيد

  ارادتمند شما ولی نوری
 

16.07.2008   
   و چهل دقيقه20ساعت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :هم کمی از زبان جناب ولی احمد نوری مينگارمحاال باز 
  

  :تأليف کرده اند، از جملهمفيد ب جناب ولی احمد نوری چند کتا
  "افغانستان گلستان اقوام"ــ 
  "گنجينۀ نامها در افغانستان"ــ 
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نامشروع و رد اصطالح " افغان و افغانيت و افغانستان"کتاب اول در واقع مجموعۀ مقاالتيست که در مورد 
  است،تحرير يافته" خليل اهللا معروفی"بيشتر از ثلث  مقاالت از قلم شخصی به نام . نگاشته شده است" افغانستانی"

جناب . آن زمان نشر گرديده بودند" الينافغان جرمن آن"سايتهای افغانی و خصوصًا در پورتال وبکه قبًال در جرائد و 
و معنون به  اين کتاب ، که اولين مقالۀ"معروفی" از عنوان يک مقالۀ راو خواندنی  جالب  اين مجموعۀ نامنوری

  !!!!!!!ست،  اخذ کرده اند"اغ زبانها و فرهنگ هابستان اقوام و گلافغانستان گل"
  امالئی به طبع سپرده د شمرده ميشود، بعد از تصحيح الزمکتاب دوم، که در افغانستان در نوع خود منحصر به فر

 و گرامری در  امالئی و انشائیه عهده داشته است؟؟؟ اصالحات  امالئی را که بو ميدانيد که اين تصحيحات الزم. دش
  .  بوده است، که بر اين کتاب تقريظ هم نوشته است"خليل اهللا معروفی"اين کتاب بدوش شخصی به نام 

  : همين کتاب چنين آمده است447در صفحۀ 
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  اظهار امتنان
  

 آمك، رهنمايي و با ءآه در ذيـل نام ميبـرم، در بهتـر ساختـن و تكميل ايـن اثر به نحـوي از انحـا ذوات محترمي
  .ارمز سپاسگاً  ياري نموده اند آه از ايشان قلبابراز نظريات شان مرا

  و تبحر خويش در قسمت اصالحات کلمات   از همه از جناب ديپلوم انجنير خليل اهللا معروفي که با دانشقبل 
  .و دستور زبان به اين جانب مدد رسانده اند قلبًا ممنون و مشکورم          

 . آشورةمـؤرخ و دانشمند شهيـر و برازند جناب سيد قاسم رشتيـا نويسنده،و از           
  .آتر احمد جـاويد، نويسنده، استاد و رئيس سابق پوهنتون آابلجناب دا 
 . فاضل و دوست گرانقدر و محترم مؤلفۀهاند داآتر محمد نادر عمر نويسندجناب پو          
  .د موسي دوست فاضل، ارزشمند و مهربان نگارنده وجناب داو 
  .امي مؤلف فاضل و دوست عزيز و گرۀمحمد نعيم بارز نويسندجناب           
  . آشورۀجناب حفيـظ آصفي نويسنده و ژورناليست جـوان و برازنـد 

ي و ئقسمت رهنما ارجمند عزيزم ولي احمد زاهر انجنير جوان و برازنده آه در همچنين از عزيزان ديگري مانند
  . معلم با حوصله و خوب من بوده است،استفاده از آمپيوتر

ثريا وليناز ا حوصله مندی زمينۀ خواندن و نوشتن آرامم را مهيا ساخته و ب که از همسر عزيزم ژنين نوریو باالخره 
 ًاو خاصتوير نگارنده با من ياري آرده  تصنمودننير سكدر تکميل اين اثر و و سبرينا ويلينه دختران عزيز من آه 

  .ان دارمحبت تشويق نموده اند، اظهار سپاس و امتنمرا در راه انجام اين آار با م
  

  ی احمد نوریول
  
به " انجمن فرهنگ افغانستان"، اثر ولی احمد نوری، چاپ "گنجينۀ نامها در افغانستان" کتاب  447صفحۀ (

  )1385، ليموژ ــ فرانسه ، زمستان "گذرگاه"سرپرستی عارف عزيز 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بنده بعد از پيراستن، جملۀ ذيل را از ند، که ه بود به اين قلم فرستادجهت اصالح جداگانه جناب نوری اين امتنانيه را 
  :آخرش حذف کرد 

....  

....  
....  
....  
....  

  
روفی يکتن از نويسندگان برجسته و عالم معاصر افغانستان ميباشند که آثار زيادی از ايشان در ـ معاستاد خليل اهللا

  .مطبوعات افغانی داخل و خارج کشور به طبع رسيده است
 

  ولی احمد نوری
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خطاب کرده و از بنده "استاد"جملۀ آخرين جناب نوری را که ضمن آن به من بعد از اصالح متن امتنانيه، من بلی؛ 

نفوان آشنائی من با جناب نوری، ايشان مرا ـُـناگفته نماند، که در ع. توصيف باالتر از شأنم نموده بودند، حذف کردم
ازينرو آنقدر با جناب .  برای خود بودم"استاد" خطاب ميکردند و من سخت مخالف استعمال کلمۀ "استاد"پيوسته 
 و يا نام "جان" مخاطب نساختند، بلکه نام کوچکم را با کلمۀ تحبيبی "استاد"  با کلمۀ مجادله کردم، که ديگر مراشان

  .بردند به کار "صاحب" با کلمۀ تکريمی م راخانوادگي
  

  :استنتاج 
و آن عده از خوانندگان ارجمند، کنجکاو، حق طلب و "  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندگان گرانقدر پورتال 

 از خالل اين اسناد و اسناد،  که اين نوشته  از حضور اشرف شان ميگذرد، " سه دال"پورتال " حقيقت ياِب"
مانند چهار نفر از اعضای فعال ه  ب خليل اهللا معروفی ــص بنده، ، که شخبيشمار بعدی، خود درک خواهند کرد

و با وجود صدها الحاح و زاری و  ) استعفاء داده بود(آن وقت ُبريده بود " افغان جرمن آنالين" از پورتال ديگرــ
ــ  " افغان جرمن آنالين"ــ مسؤول پورتال " قيس کبير"يريان آن سايت و در رأس همه جناب دپلوم انجندالتماس متص

  .برنگشت" افغان جرمن آنالين"هرگز عزم خود را نشکسته و به پورتال 
   

  :که  ستاينجا
جفنگنامۀ  "ديگ دلده و دال "پورتال خود در" احمقان همرأی و همنظر "به نمايندگی از ی که"احمق مادرزاد"آن 

   آورده ف خود را از عينک زانوی خود بدرعقل و انصا نوشته است، را "ا رسيده باشیتو ز خود نرفته بيرون بکج"
  : از خود پرسد که  سرافگنده در جايش بگذارد، و

  

  ــ تا چه حد دروغ گفته است؟؟؟؟
   ؟؟؟؟ــ  تا چه اندازه بهتان بسته است

ر از ببيخ"د خوانندۀ  اين همه دروغ شاخدار را پهلوی هم گذاشته، به خورحيائی یــ و با چه ب
   ، داده است؟؟؟؟ "دنيا

  
  !!!!!!!!!                                       لعنت خدا باد بر بهتانگران

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

  
  !!!!!!!! آينده هایتا افشاء گری

    
  

  :م  دو نکته را بحيث حسن ختام اضافه ميکن
  

همين حاال هم در برابر متصديان آن سايت " ماروفی صايب"من شخصًا يقين کامل دارم، که اگر ــ 
ديده ه ب يکسره ی نشان بدهد، خاک پايش را"گوشۀ چشم"و " لطف خوش"،  "هشت َرخ نـُه گـِـرد"

  !!!!!!!!خواهند ماليد
مانند ه  و بدنندار" رر فکریتق"که از خود ، "سه دال"از پورتال  ی"ه مذهبانَچـَال"ــ اميدوارم که 

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

 

 


