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 انجنیری و درک از تخنیک

 "قیس کبیر" جواب  

 
  

معصوم کاغذ الکترونیک بر صفحۀ  ۲۰1۹جوالی  1۴، به تأریخ گذردمی گرامینظر خوانندۀ  ازمطلبی، که ذیاْل 

بدین مناسبت شکسته  "قیس جان کبیر"نقش بست، اما نسبت معاذیری به وقت به نشر سپرده نشد. اگر دل نازک 

 را بر خود الزم میدانم!!! "عفو  تقصیرات" باشد،  خواستن  

  بالفصل العمل عکس منتشر ساختم،"آریانا افغانستان آنالین"  را در« بعث بعدالموت "افغان جرمن"»وقتی مقالۀ 

 چنین نوشت:قیس کبیر" دررسید. کاتب یا کاتبۀ ""قیس کبیر"  سکرتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1۲.۰7.۲۰1۹ :تاریخ    جرمنی  :محل سکونت   قیس کبیر  :اسم
 

 ادامه...
 آقای معروفی، به همان اندازۀ که در زبان دری حاکم استید، به همان اندازه در دنیای تخنیک بی سواد مطلق....

یسه "افغان جرمن آنالین" شما نمی توانید یک موتر تیزرفتار را از نگاه سرعت با یک بایسکل لقه مقایسه کنید... مقا
نفر مراجعه  ۲۰با "افغانستان آزاد" بسیار ناصائب است. یک وبسایتک  بدون دینامیک و خالی از تکنالوجی، با شاید 

مدت اا سال بدون توقف می چلد،  AAکننده در روز، نمی تواند با "افغان جرمن آنالین" مقایسه شود و اینکه وبسایت 
 پورتال نامیدن "افغانستان آزاد" هم ثابت کنندۀ بی سوادی تان! خود یک امر واضح است...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیان آن را پراند و عقل و  اداره ، خوابخورد"افغان جرمن" میزدم، مقالۀ من به گرونج  همان قسمی، که حدس

نشر من"افغان جرمن"  "اظهار نظر"  در صفحۀ "قیس کبیر" شان ب راند. نکاتی، که زیر نام و به نام را از سرهوش 

نکتۀ  چندفقط . در ذیل "آزادی"و واالترین ارزش انسانی؛ یعنی "افغانستان" ، سراسر هذیان است و توهین به گشت

نه من وقت پرداختن به همه نکات را دارم و نه خواننده حوصلۀ خواندن مطالب نوشتۀ باال را بررسی میکنم، که 

کلۀ  پیش "یاسین خواندن"نویسم، چون خواهم بنمی "قیس کبیر" نشین سکرتران پرده ئیامالصحت از  .مفصل را

 ندارد: یرثتأ اشخاص چنین
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همچنان عین لقب علمی و "خلیل معروفی" است. "دپلوم انجنیر" به حساب القاب اکادمیک المان، "قیس کبیر"  ــ آقای

خود را  ی   سند تحصیلدپلوم و دپلوم انجنیر شد و "خلیل معروفی" اکادمیک المان را دارد. فرق درین است، که وقتی 

 "قیس کبیر" به دست آورد،ــ  Technische Universität Berlin(TU-Berlin) ــ ""پوهنتون تخنیکی برلیناز 

 به آن هم، "قیس کبیر". اگر آقای ه بودنگشت "کبیر" و میپوشید"پمپر"  میکرد،"چارغوک" بود،  "قیس جان"هنوز 

( است، و .Dipl.-Ing)"دپلوم انجنیر" نیز، که معروفی" هللا "خلیلبرای  ،(.Dipl.-Ing)"دپلوم انجنیر"حیث یک 

" ــ خطاب کند، چه "بیسواد مطلقــ آن هم "بیسواد تخنیک" بۀ اکادمیک و علمی المان را دارند، هردو عین رت

 آن میتوان کرد؟؟؟یعقل الحکمی را در مورد این ادعاء و مدعی   

را  او گوش بفرمان" "حلقه بگوش و سکرتران و "قیس کبیر" آقای مطلق"  "ناآگاهی   ، که چنین ادعائی من میگویم

. فیر کنم "بی خلطه"یا و باشم ده کر گز" "هوائیبه یاد ندارم، که نام دارم، معروفی"   "خلیلازد. من، که ثابت میس

 پس میگذرم به اثبات داعیۀ خود:

. در سیستم "مرحلۀ دپلوم"و دیگر "مرحلۀ قبل از دپلوم" در المان دو مرحله دارد؛ یکی "دپلوم انجنیری" تحصیل ــ 

در مرحلۀ قبل از دپلوم و گویا  ،"محصل این رشته"المان نصاب چنان است، که یک " "دپلوم انجنیریتحصیالت 

ــ که در پهلوی  اتنخبۀ طبیعی شاخۀفزیک بخواند و خود را از اساسات این "چار سمستر" دورۀ مقدماتی، باید حتماً 

مگر اساس "فزیک" ازد. شناخته شده است ــ آگاه سعلوم طبیعی" و تاج سر"  ""جوهر به حیث " عالی "ریاضیات

" مطلق "بیسوادی و ناآگاهی   خواندن، حاکی از "بیسواد تخنیک" را "آگاه از فزیک" است و یک شخص "تخنیک" 

کجا و درک و فهم این "قیس کبیر" های  ست!!! منطق و منطق علمی چنین و همین است، ولی کاتبها و کاتبه مدع ی

 ، کجا؟؟؟"باریکتر از موی"نکتۀ 

"قیس کبیر" گور شدم، وقتی سکرتر ق" رَ "اَو و عَ شرمیدم و خجالت کشیدم و به گفتۀ شیرین کابلی، زیر  ــ بسیار

 برایم نوشت:

 «، ....آقای معروفی، به همان اندازۀ که در زبان دری حاکم استید »...

کنند، که خود بر این " "تردیدیا "تأئید" تنها کسانی میتوانند "زبان دری" مرا از " یفهمنا "فهم ومن میگویم، که 

"زبان دری" نیز ــ مگر ثابت ساخته اند، که از "قیس کبیر" ــ و خود آقای"قیس کبیر" باشند. سکرتران حاکم "زبان" 

ر و بردربر ایشان در پورتال  بوئی نبرده اند و نوشته  شاهد مدعای من است."افغان جرمن" های مکر 

"بیسوادی در تخنیک" پنداشتن و بعد حکم "بایسیکل لقه" دیگران را ایت وبس و"موتر تیزرفتار" خود را وبسایت ــ 

قرار بر فرض ُمحال را نمایش میدهد. اگر "افغان جرمن" کودکانۀ کالنکارهای "ضریب هوش"   را صادر کردن،

برده " صفر"اینان را تثبیت کنند، گمان نکنم، که ایشان رقمی باالتر از " ضریب ذکاوت"و یا  IQ"آی کیو" شود، که 

بناء شده " فزیک"هردو با استفاده از قوانین و "بایسکل"  "موتر"، که مگر هرگز نمیدانند "صفرمشربان"بتوانند. این 

به دست "غیرمشروع" خود را از طُرق "دپلوم انجنیری" لقب  فاخر  کبیر" جان "قیس . معلوم میشود، که آقای اند

، وی آگاهند "بونه و چونه و سیر و پودینۀ"و از ه در تماس بود"قیس کبیر" نی، که سالها با اکس آورده است. از زبان

به احتمال مصروف کار است؛ "زیمنس" کمپنی تخنیکی"   "غیر  و فنی"  "غیر  در کدام شعبۀ "قیس کبیر" شنیده ام، که 

ای از ادارات این مورد ضرورت شاخه ، که وظیفه اش تأمینات از نگاه مواد "اکماالت و خریداری"در شعبۀ  قوی،

 ست!!!عریض و طویل اکمپنی 
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 ولو بسیار در رشته ای "ادعای فهم"ست، که  رمعماپُ پُرپهنا و آنقدر وسیع و  امروزی، تکنالوژی"  وم و"علجهان 

از  ست ، خود نمونۀ بارزی"بایسکل"و  "تیزرفتار"امتثال . و سبکسری مدعی را میرساند ، بیخبریکوچک و محدود

 !!!کنندۀ آنءفهمی ادعانابخردی و نا

علت و منشأ  دیگری دارد، غیر از آنچه  "افغان جرمن"، سقوطهای متواتر "صفرمشربان"ــ برخالف ادعای نابجای 

با این پورتال "دپلوم انجنیر فرید فهیم" آورند. چون از زمانی، که  بر زبان می"قیس کبیر" سکرتران بیسواد و اُمی   

گذاشته است، پورتال "آریانا افغانستان آنالین" صی خود را در خدمت وبسایت و تخص   قطع عالقه کرده و دانش فنی

شخص وارد و  "فرید جان فهیم" سرپرست گشته و کدام شخص فهیم فنی در اختیار ندارد.  بییتیم و "افغان جرمن" 

بود و سرپرستی ن" "افغان جرمتا وقتی، که در است و "کمپیوتر ساینس" و "انفورماتیک" باصالحیت در امور 

و  نیامده بودسراغ این صفحه های پیاپی تخنیکی هرگز به  امور فنی و مسلکی آن را به عهده داشت، این مشالفت

های فنی، بیچاره و  در زمینه"قیس کبیر" را بگیرد. خود "فرید فهیم" . بعد از وی، کسی نیست، که جای آمد نمی

درآمده "افغان جرمن" سیلونی یا سریالکائی در زمینۀ فنی زیر قول سکین است. باز شنیده ام، که کدام م"هیچکاره" 

را ندارد و از همین سبب است، که کارها مدام "انجنیر فرید فهیم" تخص صی   و است. وی مگر اهلیت و ظرفیت فنی 

یتیم گشته است و دستش پورتالی، که میشود؛  "افغان جرمن" از پیشش میشارد و باعث سقوط متواتر کار پورتال 

 ای دراز است. "ازخود و بیگانه"پیش هرکس و هر 

 نوشته شده است:"قیس کبیر" ــ در باال نوشتم، که تبصره ای، که به نام 

 «سراسر هذیان است و توهین به "افغانستان" و واالترین ارزش انسانی؛ یعنی "آزادی".... » 

، تشریح میکنم؛ خوب توجه فرمائید. آقای بینه به بینهزنان کابلی،  اینک موضوع را باز کرده و به اصطالح زیبای

 را"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" قلمداد کرد و پورتال "موتر تیزرفتار" را "افغان جرمن" پورتال "قیس کبیر" 

 م:شروع کنیواقعی ت، تعقل و و فرسنگها دور از ". بیائید، که از همین مقایسه غلط "بایسکل لقه

است، که این نام فاخر و "آزاد" و "افغانستان" دوبار حامل مقوالت مقدس "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ــ  1

م را متناظراً به  را "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" نشان میدهد. اگر کسی بیاید و نام فاخر "دری و پشتو" مفخَّ

ما توهین میکند و هم به عالیترین ارزش انسانی، که در کلمۀ مقدس  مورد اهانت قرار بدهد، هم به وطن عزیز

از سه کلمه ترکیب شده است، که از جمله تنها کلمۀ "افغان جرمن آنالین" نهفته و مضمر است. پورتال "آزادی" 

"ناافغان"  هیچ تقدسی ندارد. حاال اگر کدامبرای ما "آنالین" و "جرمن" آن مورد احترام ماست و دو کلمۀ "افغان" 

  نور   پایشتا  ــ که از سر "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بر نام  را"افغان جرمن آنالین" احمقی پیدا شود، که نام 

 السافلین" "اسفلُ  فرستاد؛ اگر"گوانتانامو" را باید به مرتجع و واپسگرای قدسی ت میبارد ــ ترجیح بدهد، چنین شخص 

 نباشد!!! ُمیَسَّرالسقر"  "تحتُ  و

ضد تبعیض است، در ضد استعمار و  پرست، آزادی یک صفحۀ آزاده،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ــ پورتال  ۲

بارد؛ و این را انواع تبعیض میاستعمارپرستی و ، انقیاد و وابستگی و "افغان جرمن"حالی، که از سر تا پای پورتال 

درک کرده  این دو صفحه، بلکه از خالل مطالب منتشرۀ آنها به نکوئی و مرام نشراتی نه تنها در سرلوحۀ دکان

 نمایان بنگرد؟؟؟ را "افغان جرمن"، مگر کجاست چشم بصیرت، تا سیرت و خصال میتوانیم
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دن است. در حالی، که "آزادی بیان" ــ  3 از سراسر "آزادی بیان" از جملۀ باالترین ارزشهای انسان آزاده و متم 

های سبک و واهی  به بهانه"افغان جرمن" در پورتال "آزادی بیان" خوانده میشود، زاد ــ آزاد افغانستان" "افغانستان آ

 به سمت تباهی سوق داده شده است.

اندیشه را ثابت میسازد، در حالی، موضوع و تنوع غالباً "افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان" ــ مطالب منتشره در  ۴

 کننده است. کن و بعضاً گمراه یکنواخت و خسته"افغان جرمن" تشرۀ که مقاالت و مطالب من

صحت امالئی و امالئی یکدست حاکم است. در حالی، که مطالب "افغانستان ازاد ــ آزاد افغانستان" ــ بر پورتال  ۵

ارۀ نشر میشوند؛ چون شخص باسواد و باصالحیتی در اد"هشت رخ نه گرد" هروره و به شکل "افغان جرمن" در 

 این وبسیات سراغ نمیشود، که بر صحت امالئی نظارت کرده، امالء را یکدست بسازد.

مییابیم، در "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  پورتال   ــ به صراحت تام باید گفت، که صحت امالئی یی را، که در ۶

 و نه ایرانی!!! هیچ یک وبسایت دیگر دری/فارسی ــ زبان سراغ کرده نمیتوانیم، نه افغانی

مطالب رسیده قبل از نشر از هر نگاه مورد بررسی قرار میگیرند "افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان" ــ در پورتال  7

و تنها مطالبی اجازۀ اشاعه مییابند، که به مصالح ملی وطن و مردم ما و عالم انسانیت سازگار باشند. در پورتال 

نشر میکنند و غالباً وقتی متوجه غبن فاحشی در نوشته ای "سوتۀ حافظ" اصول  مگر مطالب را به"افغان جرمن" 

" را "چارزانو نشستن  بعد از باد پرتافتن حدیث معروف  "افغان جرمن" این کار میشوند، که گپ از گپ گذشته باشد. 

 به یاد آدم میدهد!!! بلی:

دور "افغان جرمن"  را ازمطالب  ،"باد انداختند" ن، کهازابعد  اراده" بی ادارۀ "بیچیان این پورتال  بلی؛ ادارهــ  ۸

 ."نظرگیری و نظریات"و هم در صفحۀ  "سیاسی و تحلیالت"میکنند؛ هم در صفحۀ 

ً نظر افغان جرمن و"مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمنوشتن جملۀ ــ  ۹ ن میباشد، عقیدۀ نویسنده لزوما

نشر  "افغان جرمن"ــ حتی مطالبی، که از طرف خود ادارۀ  "افغان جرمن"تشرۀ بر فرق مقاالت من «.آنالین نمیباشد

بر این جملۀ  مسؤولیت را ثابت میسازد. بیکاهل و  وبسایت این "به مه چی گری" و "سوتۀ حافظ" پرنسیپ  میشود ــ

البته میتوان بودم. نوشته  اندکی «در برابر ادب دری "افغان جرمن"لشکرکشی »سلسلۀ  قسمت پنجمبیراه کننده در 

 دیگر هم کرد!!!فراوان های  ، تبصره"بی ُدم و یال"این پورتال  ""ناجملۀجملۀ یک ین بر همتنها 

پر "افغان جرمن آنالین" افراد تردامن و بدنام و جنایتکار راه ندارند، اما "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ــ در  1۰

 .دیگر ال و بگیلنایتکاران فع  و انواع ج"پرچمی" و "خلقی" است از 

مضمون نبوده و روزانه مطالب بکر  هیچ وقت بدون"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  ــ در حالی، که پورتال 11

 واز مانده است!!! "بی مضمونی"از  "افغان جرمن آنالین"دهان بعضاً که ، یده شدهفراوان را عرضه میکند، بسیار د

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال هن بعض کسان خطور کند، که اگر سؤالی در ذشاید  گر.و نکات فراوان د

جواب ین پورتال دریغ میورزد؟؟؟ همکاری خود را از "خلیل معروفی"، پس چرا این همه خوبیها و ید   بیضا را دارد

 باقی بود!!! یاین سؤال را حتماً روزی خواهم داد؛ اگر عمر

" الینآن "افغان جرمنپیدا شود و پورتال "صفرمشربی" ساده لوح و آدم  ، اگر کدام فتن این مقایسۀ کوتاهبا مد نظر گر

ُرجحان بدهد، سفاهت و حماقت خود را ثابت کرده و خود را در نزد "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را بر پورتال 

 د.، میشرماند و رسوا میگردانو آزاده خلق خدا و مردم آگاه
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 بگذریم: اگرو سکرتران سفیه  وی،  "قیس کبیر" آور و رقت حزین و ازین پراگراف

از قبیل "افغان جرمن" چند مستعارنویس  بیغیرت « بعث بعدالموت "افغان جرمن"» انند" مودان "در برابر مقالۀ 

 رامگر جواب اشخاص نامنهاد گر نیز بیرق هذیان را باال کرده اند، من ید"خاک و ُکتی"  و  "قاسم قاسمی"و "کاکر" 

میگذارم، که خود دامن خود را باال پس شهامت ظهور و حضور حقیقی خود را ندارند، ، اشخاصین چننمیدهم. 

را کسب کرده نمیتوانند، الاقل "افغانی" اگر غیرت و وقار "ناافغان" ننگان   کرده و مخفیگاه خود را بدرند!!! این بی

 د بگیرند و ما را پیش همزبانان ایرانی ما نشرمانند!!!را یا"زبان دری" بروند اول 

 ، میگوید:المثل را کسب کرده است یک مقولۀ قدیم ما، که در واقع حکم ضرب

 «مرد!!! یا مرد باش، یا در خدمت  »

 یرندقرار نگ "نامردان"شده نمیتوانند، القل بکوشند تا در خدمت  "مرد"، "ناافغان"و  ننگ بی مستعارنویسان  اگر این 

 :اینست من شب و روز   دعاء و استدعایو 
 

 !!!میپذیرندم را و حقایق مسل  منطق سلیم  ، کهی آبادانکس خانۀ

  

 تذکر:

Diplom  کلمۀ یونانی ست ــαµδίπλω  میشود.  تلفظ "دپلوم"در هیئت  و در انگریزی "دیپلوم"در زبان المانی ــ که

 تلفظ انگریزی   این کلمه تکیه دارد. نوشته ام، بر "دپلوم"رم، های بسیار دیگ اگر من ضمن این نوشته و نوشته

 

 (۲۰1۹جوالی  1۴ــ )همبورگ 
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