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 ۲۰1۹ سپتمبر ۳                                                                                                   هللا معروفی خلیل

 

 

 

 "افغان جرمن" باز ناِن چوپانه میخوره!!! 

  

رده و سطری چند رقم زدم. دست به قلم ب   خواندم، فورا   ۲۰1۹آگست  ۲۰ را در صفحۀ آنالین" "افغان جرمنوقتی نوشتۀ ادارۀ 

 ، که فرمودند:رسیدهمین، که مطلب را جهت نشر به آدرس ایمیل جناب نوری صاحب پوست کردم، تلفون ایشان 

 !!!«به خود میبالندهم . چون ایشان حتی از دشنام شما "افغان جرمن" گردد صرفحیف قلم و وقت گرانبهای تان، که »

مرا متقاعد ساخت، که از اشاعۀ  "ولی احمد نوری"، جناب "اریانا افغانستان آنالین"مدیر محترم  گرانۀ ته و شفاعتذکر دوستان

 . آن مطلب چنین بود:منصرف گردم م،ه بود، که دقایقی را صرف تحریرش نمودیمطلب نقد و تیار

 پورتال هایش از اوایل افتتاح د، بروید به نوشتهید ِّ طوال دارد. اگر باور نداری"دمباندن" در هللا معروفی"  "خلیلمشهور است، که 

ست،  رسیده است. کافی"افغان جرمن آنالین" گذری نمائید، که ضمن آن چقدر به خدمتِّ تان" "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانس

بکشائید و ماجرای " "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانپورتال را در معروفی" هللا  "خلیل ۲۰۰۹اوایل تا  ۲۰۰۸آرشیفهای آگست 

 را به چشم سر و دیدۀ هوش ببینید."افغان جرمن" جانانۀ "سبق دادن" 

"ب زمشرب"ِّ به خدمت متصدیان "آریانا افغانستان آنالین" ضمن چند نوشتۀ اخیرِّ خود در "خلیل معروفی" و مشهود است، که 

متصدیان مازوخیست ی کف دستشان گذاشته است." "رورسیده و حقشان را به گفتۀ ایرانیان "افغان جرمن آنالین" وبسایت 

عادت کرده اند، که َدو و لت بخورند، تا به گفتۀ شیرین عوام کابلی "بودنۀ لتخور" ، مثلی، که به مانند "آنالین "افغان جرمن

 "تقِّ دلشان بشکند!!!"

 از چنین مثلها اینست: عوام ِّ اصیل و فهیم کابل در ساختن ضرب المثلهای گزنده و کوبنده، استاد اند و یکی

 «تا کون ب ز نخاره، نان چوپانه نمیخوره!!!»

 در تبصرۀ دیروز خود چنین نوشت:"افغان جرمن"  نضباطاگر خوانندگان عزیز توجه کرده باشند، ادارۀ بی ا

  ۲۰.۰۸.۲۰1۹ :تاریخ    جرمنی  :محل سکونت   افغان جرمن آنالین  :اسم
 

اله هایش را سایت " آریانا افغانستان" ما را میرغضبان خطاب نموده و شکایت آمیز می نویسد، که مقآقای احسان هللا مایار در وب
 از آرشیف افغان جرمن آنالین حذف نموده ایم.

ذف از آرشیف ما ح از آرشیف ما جز نوشته های آقای معروفی، که در زمانش توسط ولی احمد نوری )یار غار فعلی معروفی(
ظ د نویسندۀ را که سالهاست با ما همکاری ندارند، حذف نه، بلکه در بخش دیگری این وبسایت محفوشد، نوشته های چن

 نگهداشته ایم، تا جای برای نویسندگان نَو ما خالی شود.
وز هم در اگر آقای مایار خودش به آرشیف ما سر میزد و به گفت کسی دیگرِّ نمیکرد، حتما  تمام نوشته هایش را میدید، که هن

ند.شیف وبسایت ما قابل دسترسی میباشآر  
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 به قول معروف و با کمی تغیر:

یکند، بر زمینت میزند دوست مطمعدشمن دانا بلندت م  
 ادارۀ افغان جرمن آنالین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

خود را پاره پاره کرده اند و  همیشه دهان و حلق و گلویِّ "افغان جرمن آنالین" در مورد "الچه مذهبان" و "خوشخدمتان" گرچه 

ا:  میکنند و خواهند کرد، ام 

اگر از بیسوادی محضِّ  واضح گردد."باسوادان" د ایشان بر را مکمال  نقل کردم، تا سطح سوا"افغان جرمن" تبصرۀ ادارۀ 

ست، بگذریم؛ از خوانندگان ارجمند و منصف نمایان و هویدا، که از خالل چند سطر باال کامال  "آنالین "افغان جرمنمتصدیان 

وی"ِّ چیانِّ  در مورد ادارهچوپان"  و "ب زمیپرسم، که آیا فحوای همان مثل "آریانا افغانستان آنالین"  "افغان جرمن" پورتالِّ "ب زخ 

 صدق میکند، یا نی؟؟؟

 ؟فهومی را میفهماندرا میرساند و چه م ی، چه چیز"خلیل معروفی"در مورد  آنهاادبانۀ"  "بیاگر اینطور نیست، پس تبصرۀ 

حذف شد و مد نوری" ولی احاز طرف جناب "معروفی"  هللا خلیل"ادعاء دارد، که آرشیف "افغان جرمن آنالین" ادارۀ  ادارۀ بی

 من میگویم:

آن با صدورِّ یک اولتیماتوم شدید  ،، به شمول اینجانب"افغان جرمن آنالین"ال ادارۀ در زمانی، که پنج نفر از اعضای فع  

باقی مانده "افغان جرمن آنالین" بود ــ چار نفر دیگر در کدر اداری ِّ  ۲۰۰۸وبسایت را ترک کردند ــ و این دقیقا  چارم جون 

 بودند، که عبارت بودند از:

 ــ دپلوم انجنیر قیس کبیر

 ــ دپلوم انجنیر کریم عطائی

 ــ دپلوم انجنیر فرید فهیم

 ــ و جناب ولی احمد نوری

را گرفته بوده باشد، پس سه نفر دیگر از متصدیان "معروفی" تصمیم حذف آرشیف "ولی احمد نوری" اگر تنها و تنها آقای 

لی خوردن" برای "کریم عطائی و فرید فهیم و قیس کبیر" یعنی  ؛"افغان جرمن آنالین" پورتال زانو زده و نشسته آن در "م 

 بودند؟؟؟

"کریم عطائی، ولی احمد نوری، فرید فهیم و از طرف هر چار نفر؛ یعنی "آرشیف معروفی" منطقا  نتیجه میگیریم، که حذف 

 کم!!! به صورت جمعی گرفته شده بود؛ نه بیش و نهقیس کبیر" 

را داشت، چون این آرشیف، که مشتمل از دوصد و پنجاه مقاله "تیشه به ریشۀ خود زدن"  اما حذف این آرشیف در واقع معنای

این پورتال را باال نگه  قرار داشت و نام"افغان جرمن آنالین" بود، مطالبی را در بر میگرفت، که مورد استفادۀ خوانندگان 

ضمن مقاله ای در  ،"آنالین "افغان جرمنوبسایت از  معروفی"هللا  "خلیل آرشیفحذف ر قسمت د در همان زمانمیداشت. من 

عزیزانی، که تاکنون بدان دسترس نداشته اند، میتوانند با باز  کردم. نکاتی را منتشر د افغانستان"ازاد ــ آز"افغانستان آپورتال 

 سپری نمایند: تکت""سینمای بی به تماشای فلمی از  کردن لنک ذیل لحظاتی را

].pdf۲AGO[-az-Maroofi-e-Archiv-e-Hazf-KM-۰7۰1۰۹Farhangi/-www.afgazad.com/Adabi 

رقم پذیرفته بود. مردم "افغان جرمن آنالین"  دو و نیم سال عضویتم در مدت کوتاهِّ قابل یادآوری میدانم، که این تعداد مقاالت در 

دام گفته اند:و بلکه باالتر از جان،  ؛به جان برابر اصیل و فهیم کابل  م 

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/070109-KM-Hazf-e-Archiv-e-Maroofi-az-AGO%5b2%5d.pdf


  
 

 

 4از ۳

 عقل نباشه، جان ده عذاب اس!!!

 عقل نباشه، جان ده عذاب اس!!!

 عقل نباشه، جان ده عذاب اس!!!

 )عقل نباشد، جان در عذاب است!!!(
 

 (۲۰1۹آگست  ۲1برلین ــ )

 

از چرا از نظر گذشتاندم، افسوس خوردم، که  ۲۰1۹آگست  ۲۸را در صفحۀ  "افغان جرمن آنالین" ۀجاهالناینک، که نوشتۀ 

 منتشر میسازم، تا: کال  را "افغان جرمن" نشر آن مطلب صرف نظر کرده بودم. جهت آگاهی خوانندگان عزیز، نوشتۀ ادارۀ 

 میخواند، یا نی؟؟؟وبسایت این  در حق متصدیانِّ  "بز و چوپان"المثل  ضربآیا ، که قضاوت فرمایندخود  ــ خوانندگان عزیز

و یا بهتر است سطح سواد برخوردارند،  "دری" عزیز آنانی، که از سواد کافی در زبان و بالخاصهخوانندگان گرامی همه ــ 

 ابند!!!را خود دری "افغان جرمن" متصدیان "سطح بیسوادی"بگویم، 

رخسار  سطری چند را نثارمیگذرانم و بعد از آن خوانندگان گرانقدر را از نظر  آنالین ""افغان جرمنتمام تبصرۀ  بلی! اول

 چنین نوشت: "افغان جرمن"پورتال میکنم. ادارۀ  اداره چیان آن وبسایتکریهِّ 

  ۲۸.۰۸.۲۰1۹ :تاریخ    جرمنی  :محل سکونت   افغان جرمن آنالین  :سما
 

 سایت آریانا افغانستان علیۀ ما:صفحه ئی آقای داود مومند اللپوروال در وب ۸و  5مقاله های 
زمانیکه آقای نوری صاحب )فعال  متصدی وبسایت آریانا افغانستان( هنوز یکی از متصدیان وبسایت ما بود، از 

ود و دیگرش آقای داود مومند جمله کسانی را که از وبسایت ما به اصطالح تیخ کرد، یکی آقای معروفی ب
آقای معروفی را به خاطر اختالفش با آقای نوری باالی مجید کلکانی و آقای مومند اللپوروال را به  -اللپوروال 

خاطر مقالۀ که علیۀ ظاهر شاه نوشته بود. هردو نامبردگان با تمام بیغیرتی فعال  به درگاه همان کسی پناه برده اند، 
ل و پو  جرمن آنالین بیرون انداخته است.ستک شانرا از وبسایت افغان که زمانِّ ج 

چون آقای نوری در دوستی و دشمنی افراطی خود بین کسانیکه او را می شناسند، شهره ست، بخشیدن و عفوکردن 
 در قاموس ایشان وجود ندارد، مگر اینکه آن کس را علیۀ کسی دیگری استعمال نماید.

ست از آقای معروفی علیۀ ما سؤاستفاده کرد، تا بالخره معروفی معتقد ساخته شد، که این آقای نوری در ابتدا تا توان
 ش میشود، تا به ما ضرری برساند.روش خصمانۀ او مقابل ما بیشتر باعث آبروریزی خود

فی حاال نوبت استعمال و سؤاستفاده از داود مومند اللپوروال توسط آقای نوری مقابل ما رسیده است. آقای معرو
 ۸صفحه و دومی  5الاقل دشنامنامه هایش را علیۀ ما خودش می نوشت، اما یک سطر مقاله های اللپوروال )اولی 

صفحه( را علیۀ وبسایت افغان جرمن خود او ننوشته است، بلکه سبک نوشته، جمله بندی ها و لغات که در آن 
ام های اللپوروال )به سبک مالئی او( هنوز در استفاده شده اند، همه نشانۀ قلم آقای نوری ست. مقاله ها و پی

آرشیف ما موجود است و هرکس میتواند، فقط چند سطر دو مقالۀ اخیرش را در وبسایت آریانا افغانستان با نوشته 
 ایش در وبسایت ما مقایسه نماید.ه

شود، نزد ما لیاقت جواب پس کسیکه خودش توان آنرا ندارد، که گفتنی هایش را به ما بنویسد و آلۀ دست دیگران می
دادن را ندارد. دوم اینکه اگر آقای اللپوروال در آینده نیز مقالۀ در آن وبسایت نشر کند، آیا توان آنرا دارد، که 

 سبک مالئی خود را تغیر دهد، تا رسوا نشود؟ یا بازهم از آقای نوری کمک می خواهد؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و  "درد درونی"خود  "افغان جرمن آنالین" متصدیانهذیان خوانندگان بصیر و آنانی، که از ک نهِّ مسأله آگاهند، میدانند، که 

آنقدر رنج میبرند، که حسابش را "اریانا افغانستان آنالین" ایشان را نمایان میسازد. ایشان از همکاری من با  ب بودن"ِّ"درون کو

 نخواهند توانست. گرفتههم  "هفت قاضی کور"

 را ضروری میدانم: "خورشید انور"فقط تذکر این نکتۀ روشنتر از  "افغان جرمن آنالین"تبصرۀ ابلهانۀ  مورددر 



  
 

 

 4از 4

آن وبسایت با صدور اولتیماتوم شدیدی،  آفغان جرمن آنالین"" پورتال الاز اعضای فع  ذیل پنج تن  ۲۰۰۸جون  مأریخ چاربه ت

 را ترک کردند:

 ــ خانم ماللی موسی نظام

 نسرین معروفیدپلوم انجنیر  خانمــ 

 داکتر میر عبدالرحیم عزیزآقای ــ 

 ــ آقای احمید انوری

 هللا معروفی ــ خلیل

نویسندۀ ند، را ترک گفت "افغان جرمن آنالین"شدید، پورتال  یک اولتیماتومچنان ال، که با صدور عالوۀ این پنج عضو فع  بر 

 !!!عالقه فرمودقطع  افغان جرمن آنالین""با  نیز"داکتر عبدالحنان روستائی" وانا آقای ت

"ِّ حاال احمقان را معروفی"   "خلیل ،"ولی احمد نوری"آقای یا ویند، که گوآیند و میگ میآنالین"  "افغان جرمن پورتال "روزکورِّ

 تیخ کرد!!! "افغان جرمن آنالین"از 

 !!!و بس وجدان ساخته است بی شخاصِّ از او تنها نه، تنها رذیالچنین ادعای دورغ و تهمت 

 الکاذبین!!! هللا علی تلعنو 

 

 (۲۰1۹آگست  ۲۹)برلین ــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نانِّ چوپانه میخوره!!!"افغان جرمن" باز 
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