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 در حیرتم که برای این نوشته 
 چه عنوانی برگزینم

 نهایت معزز و محترم !  دوستان بی

 و فضیلت ، اهلیت، دانششخصیت، اعتبار علمی بایدمباحث مطرح شده در این رسانه ها  الزم به تذکر می دانم که

 انتخاب کلمات و جمالت توجه خاص مبذول گردیده و زبانی به ،نظر گرفتهدر  را آنجمعیت نویسندگان و خوانندگان 

 ستوده باشد. ک  و مزین با آداب و اخالق این مسل کرامت قلمآراسته با  کار رود که  به

بی حرمتی به دیگری را  ام. بودهو تقوای آن  پیرو و معتقد به این طریقت مسلکخدمت در این  ت  من در طول حیا

 شخصیت خود دانسته ام. نپائین آورد

که اندیشه های تکالیف می آفرینند حاالتی  عمدا   یدیگران ،شماو خواست  هخالف میل و ارادتأسف نهایت ولی با  

 و جفنگ ساس که در ردیفو بی ا بی حد و حصر وطن را به مطالب پوچ و غصه ها و درد های شخصی زندگی

ت باید ن واقعیمشاجره بلکه برای روشن ساختکه اجبارا  نه بر سبیل میبخشند  مسیر  ،در می آیدجیف اار و الطایالت

  مندانه روشن ساخت.و شرافت هذهنیت ها را صادقانموقف اتخاذ نموده 

حیایانی در وبسایت افغان رویان و بی ، ولی دیده درایان، پرست که بر مرده تهمت مبندیدی طالحدر جامعۀ ما اص

من در  ،در طول چندین سال د که بی شرمانه دروغ می گویند و بر زنده ها تهمت می بندند.نجرمن آنالین وجود دار

شیوۀ تحمل کار گرفته و تقابل با شخصی را که فاقد  برابر این اتهمات مغرضانه و فضوالنه خموشی اختیار نموده از

 .دانستمع وقت و کسر شأن خود اهلیت علمی و اخالقی بود ضیا

باعث ذلت و  ات و دروغ های شاخدار خجلت نشر یافت که نه تنهآرویی با افترادر این اواخر اتهامات با چنان پر

وطنان محترمی را که از سوابق و حقایق موضوع اطالع جرمن آنالین گردید بلکه ذهنیت همخفت وبسایت افغان 

 مغشوش گردانید.ندارند 

و روشنگری حقایق را بدون کم و کاست صادقانه و با امانت داری به  ندگینویسحیث وظیفه و رسالت که من ماگزیرن

 در فرو دفاع نمایم امبر بنیاد اسناد و شهود زنده از حق مشروع و مدنی  خود عرض برسانم و به حیث وکیل مدافع
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فی یک بهتانگر و یا معر، افشای یی یک دروغگوسارق، شناسای معرفی یکبرای  این نوشته، عمق محتوای بهرفتن 

انتخاب ش را مورد پسند عنوان ،خودش از هر پراگراف آن ۀ عزیزبهتر است خوانند اعتماد، به دوستی و خائن یک

 دارد!منسوب  به آنو 

 

که خوانده ام و شنیده ام را جفنگ های شاغلی قیس و همدستانش الطایالت و  ،بیشتر از چهار سال است که من

 این صفحه را که با دل پاک و قلم راست می نویسم، مفتنش حواریونبا نام های و نه "کبیر" بخوانم  نه او را میخواهم

 .مکثیف ساز

 

 تا حال به قول حضرت بیدل صاحبدل باور داشتم که باید:

 کن به سفله چون برسی حرمت و تواضع

 برفتده ـیـمـکه پست بَود میتوان خدری 

 ایشان های جفنگ به شان را خصلت جهالت شان پنداری و یاتحشطو  داشته باشیولی می بینم که هر قدر تحمل 

 شده شیرکهنوز هم از این بزرگواری سوء استفاده نموده نه تنها که خاموش نمی شوند بلکه  آنها مگرهی ندگوش 

ات کثاف ف شاندهن کثی از نداشته،وغ گویی و تهمت بستن دست بر دراز و  پاچه می گیرندو حق و ناحق  میروند

 وای اینکه:تجدید نظر کرد و به فح و روش خوددید  باید در طرز ناچارپس   بارد.می

 تعـظیم را نشایـد از سفـله آنچه زایــد،

 دنقشی که جوشد از پا، ُجز زیر پا نباش

  ست. برا شان  و آلودۀ بی باک د و دهنـرا به جای شان نشان صفت حیوانو سفله خیره سران فـرومـایـۀ پس باید این 

یک تن  چون خودمو نمی کنم  نکرده امو به بدی یادش و ندارم  شتهمن به وبسایت افغان جرمن هرگز خصومت ندا

راستکار  و جوان یعنی جناب فرید فهیم که واقعا  انسان فهیم، فخیم  که دو انجنیرگاهی  آنارانش بوده ام زیرا از بنیانگذ

و محمد قیس که در آغاز کار تمثیل شرافت و راستکاری  و در فن خود رسیده و کامیاب و دارای ضمیر روشن بود، 

 «1»نی جرم است(افغانستانام یکی از مقاالت من زیر عنوان )استعمال  بعد از خواندنو اخالق نکو از خود نشان میداد 

وبسایت انترنتی داخل  در ساختن یک با مندعوت کردند که اگر من با ایشان وعدۀ همکاری بدهم، حاضرند  از من

 همه طرف دلچسپی من واقع شد.  کهو از مجالس انترنتی هفته وار خود در جهان انترنت سخن ها گفتند  اقدام شوند،

ا هراک دهند تا بعد از استماع گفتارمحفل هفته وار شان در انترنت اجازۀ اشتاز آنها خواهش کردم که مرا در یکی دو 

ار آنها اظه تصمیم بگیرم. با آنها در مورد ساختن یک وبسایت انترنتی  ی آنها من برای اشتراکو دانستن خط مش

د آواره از وطن، در مور یها در یکی از این مجالس در برابر تعداد زیادی از افغان تا و خواهش کردند آمادگی کردند

 .با من صحبت کنند ،ختلف نشر شده بودهمان مقالۀ معروف که در بیشترین جراید و مجالت آن زمان در کشورهای م

                                                           

 محتوای این نوشته را می توانید با فشار بر لینک آتی مطالعه فرمائید: -1 
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جناب دپلوم انحنیر فرید فهیم از من دعوت کرد که با وی در بارۀ این مقاله و عکس العمل های  به این تربیب

ن یپذیرفتم و ساعت و روز آن مع یبه بسیار خوشمن سؤاالتش بپردازم که  "افغانستانی ها" صحبت کنم و به جواب

 سؤاالتبه ز آن من ادد و بعد گر خشپس هفته وار شان در انترنب جالاحبه در اصشد. همچنین فیصله شد که این م

وانید نک می تاین لی ازم که من آنرا پذیرفتم و این محفل صورت گرفت که محتوای آنرا بادهم بپر آن مجلس اناضرح

 د:ا استماع کنیمطالعه فرمائید و ی

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

خوب به گفتۀ حمید جان انوری  .اشته بودنگذ عرصۀ وجودیت افغان جرمن پا به هنوز وبسااین در زمانی بود که 

 مثنوی و دارد دراز سر غصه پر قصۀ اینآریانا افغانستان آنالین "الحیت نویسندۀ عالی مقام و عضو صاحب ص

که روزی اگر ضرورت افتاد آنرا هم خواهم نوشت. ولی حاال می رویم به سوی معرفی  دارد"  بکار کاغذ من هفتاد

 که هست نمی شناسند ولی تعدادی هنوز انسانیکه تعدادی از دوستان او را کبیر  نهکه باید صغیرش خواند محمد قیس 

 .اند تازه متوجه شدهاو  عدم صداقتبه صفات دروغ پردازی و 

ی و نداشتن دروغ های شاخدار نامبرده به معرفی این بنی آدم از نگاه عدم راستکار رد  ولی من می خواهم قبل از 

 صحبت کنم. پائینش  صداقت در عمل و گفتار

 برای امور تخنیکی و تصمیم ایجاد یک مؤسسۀ تجارتی را محمد قیسمشکوک یعنی  مکسال قبل این آدتقریبا  ده 

مربوط آن در کابل گرفت و یک تاجر آلمانی را هم گپ داد و برای اشتراک در آن کمپیوتری فروش انترنت و آالت 

 )تشبث( ی در ایندعوت نمود که با و جانب همجذب نمود. در عین حال از جناب دپلوم انجنیر فرید فهیم و از این 

 با اعتباری که بر وی داشتم، این شرکت را پیشنهاد کرد که منسهم فیصد  1۵و به شخص من  بزنس شریک شویم

بود باید شریک آلمانی شده دالر پیش بینی نموده  100000پذیرفتم. چون سرمایۀ این بزنس را  یشنهادش راپ بدبختانه

را  تشبثاین  فیصد 2۵شرکت را داشت و خود محمد قیس  فیصد 3۵ سهم  چون می پرداخت( دالر 3۵000اش )

 ر پول. در واقع و به صورت نورمال باید هر کدام ما یک مقدادیگر را فیصد 25 هم فرید فهیمداشت و جناب انجنیر 

در چوکات سهم هر باید  آغاز کار مصارف می پرداختیم و « به تناسب اسهام خویش»برای آغاز کار  را سهمیهٔ خود

، در که پرداختم دالر می پرداختم 1۵000باید  یعنیرا درخواست نمود  سهمممبلغ برابر با من از ولی  ،یک می بود

 فیصد1۵ این آقای قیس یک دالر هم نپرداخت و همه مصارف به دوش سه نفر شریک دیگر ماند. منخود  حالیکه

 ههخودم در پاریس به حساب بانکی محمد قیس در کارلسروکه پانزده هزار دالر می شد از طریق بانک  را خودسهم 

به اثر تقاضای نامبرده یافتن یک دفتر در  بر عالوهٔ آن رسما  انتقال دادم که همه اسناد آن نزدم موجود است والمان 

حساب  روز زمانیکه  گردید.سسه بعد از هجده ماه بسته مؤباالخره این بزنس موفق نشد و  .کابل را هم بر عهده گرفتم

با گرفتن صرف یکهزار و پنجصد دالر  )از جمله مصارف صورت گرفته به اندازۀ سهم  باید که آقای قیس ،فرا رسید

یا  ؟ و]سرقت یا دزدی ؟میگویند چی من بقیه پول مرا باید به من می پرداخت که هرگز نپرداخت. اینرا در زبان دری

 [به جان زدن؟

مالل جان نظام، م چون: من تادیه نمود که به کمک آن پول و کمک دوستان دیگرفرید جان فهیم قسمت خود را به 

 سبرینه نوری دخترم، جناب محمد داوود موسیداکتر شهال طوطی خیل خواهر زاده ام، قمر جان سید خواهر زاده ام، 

و خسر دخترم، احسان هللا مایار دوست عزیز و عضو فامیلم، جناب عارف عباسی همکار دانشمند  شوهر خواهرزاده
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عزیز و نزدیک و و گرانقدرم، داوود جان ملکیار همکار گرامی و گرانقدرم، آقای عبدالجمیل جمیلی دوست بسیار 

تم، جناب ولی احمد زائر فرزندم، مهربانم، جناب جلیل جان غنی هروی همکار گرانقدرم، آقای محمد ظاهر عزیز دوس

 غانبی بی آشا ابوی همکار و دوست گرانقدرم،  این سایت بزرگ و با اهمیت را بنا نهادم که تا امروز در خدمت اف

 فقانه و آبرومندانه به پیش می رود.وها و افغانستان فعال است و م
 

 قیس:حاال برگردیم باالی منافقت ها و دروغ های شاخدار آقای محمد 

محترمه خانم نسرین معروفی،  ،محترمه خانم مالل نظام ،معروفی در مورد رفتن جناب دپلوم انجنیر خلیل هللا .1

جناب قلمبدست دانشمند حمید جان انوری عزیز و نویسندۀ عالیمقام و دوست گرانقدرم جناب میر عبدالرحیم 

دروغ شاخدار آقای محمد قیس  از سایت افغان جرمن من اصال  نقشی نداشته ام و اینسندۀ عالیمقام ینوعزیز 

  !!ی بزرگ و شرم آور یک دروغ هچ م و خجالت او می افزاید. بر شرکه است 

 تشریف مشوقبزرگوار که خودم عقل یک لحظه هم فکر نکرد که اگر من با معروفی صاحب  این آقای بی .2

اب دپلوم انجنیر تطبودم همان طوریکه از جناب مسافغان جرمن  با جهت همکاری ادبی و فرهنگیآوری شان 

زارت مخابرات افغانستان( دعوت کردم و هر دو ت و همکار دانشمند و عزیز من در  وکریم عطایی )دوس

 ،محمد قیس بزرگوار خواهش مرا پذیرفتند و تشریف آوردند و ما هر سه با جناب انجنیر فرید فهیم و خود

شتیم. پس اگر من با جناب معروفی صاحب طبوعاتی افغانستان در خارج را گذاسنگ تهداب این گهوارۀ م

روابط حسنه و خوب اگر با ایشان . روابط عمیق حسنه نمی داشتم چگونه از ایشان دعوت همکاری میکردم

م در آنجا ه هاید میداشتم و حتی نوشترفت و آمآزاد افغانستان  -سایت شان افغانستان آزاد نمی داشتم چگونه به 

 .شرف نشر می یافت

تیر نشده است. بدا به حال چنین انسان بیچاره !!  از راه رموز آشنایی و صدق و صفا حتی قیسقای محمد آ

 که از یکطرف قابل دلسوزی هم است

 به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم

 اــپاس آشنایی ه :ون تپید و گفتـنفس در خ
 بیدل

عروفی صاحب به جز خود محمد قیس جناب م فرهنگیو ادبی در حصۀ برداشتن مقاالت عالی، دانشمندانه و  .3

 به اساسا  بنده جناب کریم عطایی و این م که در این مورد دی مسؤولیت ندارد و من مانند دیروز به یاد داراح

برداشتن مقاالت جناب معروفی موافق نبودیم چون اصال  آن مقاالت مال مردم افغانستان و همه جوانان متعلم 

  این دو دروغ شاخدار!!!، س دیگرو محصل وطن بود و نه ک

 کنم: اخدار دیگر این نادان بی فطرت عرضدر حصۀ دروغ ش .4

 رضین هرزه زیر نام او چاپ شده است می نویسد که هرمغگروپ  توسطکه  شکودن در نوشته اخیراین بی عقل 

 باشد.  بلکه از نوری می ، وود مومند از او نهدا [جناب دانشمند و فرزند وطن پرست افغان آقای]نوشتۀ 

 منافقین و دروغ گویان !!  د  نخجالت بر شما با

 ،د جان مومند هرگز مشکلی نداشته ام و این دروغ محض است که سبب رفتن شان از افغان جرمنوومن با جناب دا

 من بوده ام. 
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افغان جرمن بیرون از را شما  بیرقی کمونیست های خلقی و چرا من تعداد بیشمار !! بیشرمان و پست فطرتان ای 

که  ه چه چه می رقصید و غافل از اینها چمی ها و خلقی ساز پرچ همتان بو امروز شما بی ه نیانداختم و تحمل کردم

و مرحوم  اندن خود از سردار محمد داؤد خاناین پرچمی های خائن به وطن و خائن به مردم افغانستان فقط برای پوش

 ساخته اند!!!! امان هللا خان قهرماناناعلیحضرت 

لی دهید ومیدانم که بعد از خواندن این نوشته شما همه اعصاب آلودۀ تانرا در برابر من خراب می کنید و به من فحش می

د که باید نر ساختمرا مجبو ایشانخاموش بنشینم و  ایشان در برابر این همه لچکی و تجاوزات باور کنید دیگر نتوانستم

 رازاز پرده برون افتد 

 درگان جـز فحش کی دارد اثرـب اجزدر مــ

 سان مرهم کنمه چ زخم سگ را بی لعاب سگ

****  ******** 
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