
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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  2۰2۰/ 1۰/۵۰                                              قیس کبیر 

 هر کدامای بر تبصره های  تبصره

 معروفی و ... و محترم ولی احمد نوری محترم

در طول این همه سالها این اشتباهات را بسیار „می نویسند:  در مقالۀ اخیر شان در سایت آزیانا افغانستان محترم معروفی صاحب

 “.زیاد مرتکب گردیده اید و الزم نیست، که اشتباهات مکّرر قدیم خود را باز هم و مکرراً تکرار نمائید

 

انسان از اشتباه خالی نیست و باید از اشتباهات آموخت و از تکرار آن خودداری کرد. شما هم اشتباهات   ! بلی معروفی صاحب

موسوی در وبسایت  آقای  طور مثال انشعاب تان از »افغان جرمن آنالین« و درآمدن تان در زیر بال    زیادی در زندگی کرده اید، به

 ...  ز آنجا و باز خروج تان ا چپی انقالبی »افغانستان آزاد« و

من غرق موضوعات مهم ملی میباشم و میخواهم از طریق زبان و زبان دری، خدمتی به  „ محترم معروفی صاحب می نویسند:

 “.وطن عزیزم و مردم و فرهنگ "چندگانۀ یگانۀ" افغانستاِن هزاران بار باالتر از جان ما، بکنم

و مردم    زمی به وطن عز  یخدمت   ی زبان در  زنده نگه داشتن  قی از طراینجانب هم    . قابل قدر استاین عمل تان    !بلی معروفی صاحب

آن میکنم. اسم »قاموس کبیر افغانستان« برایتان آشناست که در اوایل آنرا از اندازه زیاد مذمت و ما را  "  ۀگان ی   ۀو فرهنگ "چندگان 

محترم ولی احمد نوری خپ  که قاموس پیشرفت کرده و هزاران خواننده دارد، شما و  و حاال    .توهین کردیدبه خاطر نوشتن قاموس  

آنرا داشتید... اینهم یک اشتباه   یآرزو  ر دو زبانی را تعقیب می کند که شما هراه  تانرا گرفتید، با وجود آنکه این قاموس همان

 جبران ناپذیر دیگر تان... 

آرزومندم، که ارجمند عزیز ما "عبداله جان" ازین به بعد نام مبارک خود را درست و به  „محترم ولی احمد نوری می نویسند: 

   „غلط "عبداله" کار بگیرند.شکل "عبدهللا" بنگارند، نه اینکه همیشه از امالی 

 ... ؟، نظر شان نشر نخواهد شدرندی غلط "عبداله" کار بگ ی از امال دوباره عبدهللا اگر آقای  ! صاحب  نوریبلی 

اینجانب "ولی احمد نوری" در پورتال "افغان جرمن آنالین" کار نمی کردم، بلکه من یکی از  „محترم ولی احمد نوری می نویسند:  

چارگانۀ این پورتال بودم؛ در پهلوی دیپلوم انجنیر کریم عطائی و دیپلوم انجنیر فرید فهیم و انجنیر قیس کبیر. اگر دو  مؤسسان 

ر  انجنیر جوان کارهای تخنیکی و تبلیغاتی این پورتال را به عهده داشتند، دو نفر باقیمانده و کهنه کار و سابقه دار، یعنی دیپلوم انجنی 

و اینجانب "ولی احمد نوری" کارهای اصلی نشراتی این وبسایت را به عهده داشتیم و در واقع مؤسسان  "کریم عطائی" صاحب 

 „اصلی این وبسایت هم ما دو نفر اخیرالذکر بودیم!!!. 

زبانی این وبسایت نامیده   مؤسسان اصلی باید که شما  یداست  بر حق خود تان قابل تصدیق و سخن تان  محترم!  صاحب  نوری بلی 

  . فراموش نخواهم کردچه معنوی و چه مالی  را درین راستا  تان تخنیکی آن. من شخصاً خدمات    مؤسسان اصلینفر دیگر    و دو شوید  

وبسایت    ی که داریددرین سن وسال  . اینک ترک کرده و باعث انشعاب دوم شدید و بدون کدام علت  بی اساس    وبسایت را اما متأسفانه  

سارق  به حیث  مرا  ضمناً  و    هم جدا کردیداز  به کمک دوستم فرید جان به وجود آوردید و دو برادر را  باد که آنرا    مبارک  تان  جدید

ندادید که ندادید. به قول عوام "سکوت عالمت  وقتی در سه بخش اتهامات وارده شما را مستند رد کردم، جوابی    .نمودیدپولی معرفی  

 . رضاست" 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

»افغان  بلکه وبسایت  ،نه تنها اسم شما ، زیرارفی شده اید، خواهشمندم، موضوع را پیگیری کنیدحاال که شما سارق تأریخی مع

 را زیر سؤال میبرد؟ جرمن آنالین«

واقعاً    اصالً میرمن وطندوست خانم بوده است. خدایش بیامرزاد که چه آدمی بود. "می نویسند:    ! ( مستعار جان)  مستعارنویس محترم  

وبسایت مبارک و متبرک افغان جرمن آنالین باید پرسید که چرا طبق معمول، مراسم تدفین و فاتحه گیری و  از متصدیان محترم 

 "عزاداری آن همکار ستمبردار و وفاشعار خود را نشر نکردند؟ هللا اعلم بالصواب و رحمة هللا علی الکاذبین

  رمنی م، من در ایمیل برای تان موضوعِ تراژیک استاد معروفی اند شخص که اغلب  صاحب  )مستعار جان(  مستعارنویس  !بلی

را بدهید  خود   را نوشتم، چون شما یکدیگر را میشناختید. اگر شما واقعاً معروفی نیستید، برایم ایمیل کرده و نمبر تلفون وطندوست 

 خبر شوید... با  تا از جریان 

»حسیب هللا جان« کجا شد؟ هیچ َدَرِکش معلوم نیست که  راستی معلوم نشد که "می نویسند: )مستعار جان(  مستعارنویسمحترم 

نیست! آن عزیز نازپرور جفاکش چقدر یخن خود را برای پورتال صاحب افغان جرمن آنالین، پاره میکرد و با هر منتقد و ایرادگیر  

یادش بخیر. امید است،  افغان جرمن آنالین، کله ونگ و درگیر می شد و سر مخالفت و مناقشت و مجادلت و ضدیت را می گرفت.  

که به سرنوشت بیحد رقت انگیز و دردناک و غمناک و ترسناک ښاغلی میرمن وطندوست دچار نشود و خداناکرده روزی خبر  

 " درگذشت او را نیز در صفحات مبارک افغان جرمن آنالین صاحب، نخوانیم.

آن حساب نمی کند.   رویرخ میدهد که انسان  یاقعات ، شما خوب میدانید که در زندگی وصاحب)مستعار جان(  مستعارنویس !بلی

که باالیشان رخ داده، ایشان را   ی، ولی اتفاقستزنده ا»حسیب هللا جان« . شکر جدائی از همسر، مرگ اوالد و اتفاقات دیگرمثالً 

   باشد. اطر مبارک شما ازین ناحیه آسوده خ  همکاری را از ایشان ربوده است.  به خود مصروف کرده و انرژی

در نظرخواهی چند روز پیش افغان جرمن آنالین صاحب، خواندم که مستعارنویس  "می نویسند:  )مستعار جان(    مستعارنویسمحترم  

نوبرآمدی از طرف آن وبسایت مبارک، جمالت شیرین و چرب و نرم و نازکی را نوشته و بر تبصره های جوره یی نویسندگان  

نتقاد کرده بود. در دلم گذشت که کاش این کار در خود وبسایت افغان جرمن آنالین صاحب سابقه  حضرت آریانا افغانستان آنالین، ا

 ." نمی داشت 

 . «در گور سوراخهایت ، آبپاش به چلوصاف می گوید »صاحب)مستعار جان(    مستعارنویس !بلی

کرده اند، اما شما در تبصره، درین ویب  روی قاموس کبیر یک عده استادان و اهل خبره کار " محترم داوود مومند می نویسند: 

 »قاموس کبیر از قاموس بودن دور است و به مشق طفالنه شباهت دارد!!!!  سایت نوشتید که: 

 ." این اهانت بزرگ به تمام نویسندگانی است که روی قاموس کبیر کار کرده و زحمت فراوان کشیده اند 

. ولی چون ما آقای هوشنگ را نمی شناسیم، نظر  قاموس کاران اندره همهٔ ب  یستاهانت قسمی که فرمودید این  ،!صاحب  مومندبلی 

  یدانشمندان به تمام  غلی عباسی، توهین  ښاو    نظام   جانی شما میرمن ماللی  ندوستان جا  توهین های  ولی   ،شان برای ما اهمیت ندارد

 . اند دهی کار کرده و زحمت فراوان کش ری قاموس کب   یاست که رو 
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