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 15/07/2017                 عارف عباسی

 آقایون محترم فواد ارسال و قیس کبیر!

 پیش گفتار:
 

ن ابراز جرمن آنالیاین مضمون به پاسخ تبصره های محترمان آقایان فواد ارسال و قیس کبیر که در بخش نظر سنجی افغان 
ایمیلی از طرف محترم قیس  2017جوالی  14امروز  گردیده بود، تحریر و غرض نشر به سایت مذکور فرستاده شد.
جا دادن مجدد مضامین این جانبدر آرشیف در تصمیم شان کبیر گرفتم که در آن از تصمیم افغان جرمن آنالین مبنی بر 

متعاقباً محترم قیس کبیر ضمن صحبت نهایت دوستانه و محترمانه  نمودم. افغان جرمن آنالین اطمینان دادند. که اظهار امتنان
در تلفون مشکالت تخنیکی را که در اثر تراکم محتویات وسیع قاموس ایجاد گردیده و ضرورت به تخلیۀ ساحۀ مورد 

ر پیشنهاد به محترم آقای کبی آرشیف حذف گردید. حاضر با توقف همکاری از ضرورت دیده می شد مضامین عدۀ غیر
نمودم که اتخاذ چنین تصامیم اولتر از همه بر اساس اصول بیطرفانه و عاری از تعصب و تبعیض صورت گیرد، و ثانیاٌ 
باید هموطنان و همکاران توسط ابالغیۀ با ارائۀ دالیل رسانیده شده و ثالثاٌ امکانات تخنیکی نگهداشت آثار نویسندگان با 

بناءً نشر  حذف کلی آن مجاز و روا نیست. گردد و محو و جوو  فظۀ کمپیوتری جستقطع همکاری در ذخیرۀ مطمئن حا
 این مضمون را در سایت وزین آریانا افغانستان از لحاظ محتویات و اهمیت آن سودمند یافتم. 

** * ** 

 

 محترم فواد ارسال و قیس کبیر! آقایون

 ارسال صاحب محترم! -1
 

جناب شما در ابراز نظر در این مورد خاص از عجله استفاده نموده اید. این مطلب از جانب من بخاطر سهولت کار 

وده به این معنی باما اگرعنوان مورد توجه دانشمندی چون شما قرار گرفته باشد،  بود بخش نظر سنجی نوشته شدهدر 

ایت ازسوی مقامات مسؤول س ضیحی بوداین مطالبۀ تو بلکه باشم ، خواسته یمن از کسی بشمول شما نظرنمیتواند که 

شما رسماٌ بحیث مشاور حقوقی و قانونی این سایت ایفای  و . مگر این که من خبر ندارمو بس افغان جرمن آنالین

شما باید دندان بر دندان نهاده درد شکیبایی را تحمل و بعد از توضیح  هم حتی در همین حالکه وظیفه می فرمائید 

که حق مسلم شما است. ورنه شما به خود بی جهت حق داده اید که به وکالت  ،آنالین تبصره می کردید افغان جرمن

 افغان جرمن آنالین مرا مخاطب قرار داده دستاویزی نامستدلی برای آقای قیس کبیر فراهم سازید.
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به شما انتباه غلط آفریده باشد معذرت می خواهم، چه متأسفانه  اگر تقاضای من ازابراز نظر اهل خبرۀ قانون وحقوق

ً با داشتن  از گلیم  را و پا نداشتهدر این موضوع خاص  تخصصی ،دو سند ماستری، شما از لحاظ فهم قانونظاهرا

 صالحیت علمی تان فراتر نهاده اید.

 محترم ارسال صاحب! 

به ثبوت ادعای سست "  RMAN ONLINE All right reservedCopyright by AFGHAN GE "نوشتن یک جملۀ انگلیسی

در این محل مطرح نیست. شما خوب می دانید که تکنولوجی « کاپی رایت»بنیاد استحکام نمی بخشد. اصالٌ موضوع 

زایندۀ اطالعاتی هر روز نوزاد نوی به دنیا می آورد و مترادف با خلقت های نوین و انکشاف سریع ساحات اقتصادی، 

برای تنظیم بهتر و تسهیالت الزم در حل منازعات حقوقی ایجاد و توسعه می یابد.  نینی نیزقوا ،اسی و اجتماعیسی

رسانه های انترنتی افغانی در بیرون کشور، تابع قوانین ممالک میزبان بوده و موضوع عقد قرار داد با نویسنده مطرح 

سانۀ ر ،ویا به رضای حق پیوستن همکاری خود را قطع نماید نیست و ولو که نویسنده داوطلبانه و بر اساس معاذیر

ترنتی آرشیف یک رسانۀ انزیرا نویسنده در آرشیف مربوطه است. این انترنتی ازلحاظ قانونی مکلف به نگهداشت آثار 

 به مثابۀ صندوق امانات یک بانک است.

 نی داخل بحث شوید.مقنع قانو با دالئل ،بهتر است جناب شما در زمینه تحقیق مزید نموده

با تمام احترام به دانش شما، تا حال از هنر رمل اندازی تان بی اطالع بودم، چندی قبل از موجودیت نویسندۀ محترمی 

  .دیگری را متهم ساختید که تحت نام غالم حضرت می نویسد انکار نموده و شخصیت محترم   به نام غالم حضرت

 

 محترم انجنیر صاحب قیس کبیر! -2

از لحاظ فن اطالعاتی باید شما توجه به تقاضای من می کردید و دالئل خود را در زمینه ابراز می نمودید تا این که 

 خود را آن می چرخاندید. مالحظاتتمسک به تبصرۀ ضعیف البنیاد محترم فواد ارسال نموده صحبت را پیرامون 

 طور فشرده ذیالً خدمت تقدیم می نمایم:

 کی واقدامات و تصامیم سلیقوی هیچگاه اعمال مغایر قانون را توجیه نمی کند.معاذیر تخنی -الف

شما در حذف نام و عکس و آثار نویسندگان بر اساس اصول و پرنسیپ، بدون  ، عملطوری که تشریح نموده اید -ب

ه با محترمی ک تعصب و جانبداری نبوده بلکه یک اقدام تبعیض مآبانه و دو رنگ است. تا هنوز نام و عکس دوستان

افغان جرمن آنالین قطع عالئق نموده اند در آرشیف وجود دارد و انگیزه در برداشتن آثار بعضی ها انتخابی و سلیقوی 

 .است بوده

یا  File انتقال و ذخیره نمودن مواد دراز لحاظ تکنولوجی  ،اگر تراکم موضوعات و ضیقی جای مطرح باشد -ج

 .امکان پذیر استانند کلَود و یا ذخیره ګاه های فزیکی بیرونی یا در تسهیالتی م ،دوسیۀ مجزا

ا زیرا ادعای داشتن کاپی رایت  شم موضوع عقد قرار داد بین نویسنده و سایت انترنتی بصورت قطع مطرح نیست -د

 را به شدت تحت سوال قرار میدهد که بهتر است به آن خانه  زنبور دست درازی نکرد.

اطالعاتی در امریکا و اروپا در روزنامه ها، مجالت، جراید و تلویزیون ها کارمندان مسلکی در سازمان های عظیم 

به شمول محققین، مؤرخین و نویسندگان بحیث مأمورین به اساس قرار داد استخدام می شوند که هریک مسؤول تهیۀ 
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ا نویسندگان آزاد خارج حلقۀ ب لیبخش خاص مسلکی بوده در برابر معاش و حق الزحمه ایفای وظیفه می نمایند و

قرار داد عقد نگردیده ولی آثار شان در آرشیف مؤسسه حفظ می گردد. چنانچه در کشمکش های  ،استخدام شدگان

 .شده میتواند رسانه، مراجعه یک سیاسی به مصاحبۀ ده سال قبل یک سیاست مدار در

 

محفوظ نگهمیدارد و آن در صورت تخطی نویسنده اما در سایت انترنتی حق نشر نکردن را گردانندۀ سایت به خود 

 ازسیاست نشراتی سایت است و اما حق حذف اثر نشرشدۀ کسی را هرگز ندارد و مشورۀ محترم فواد ارسال در زمینه 

  صائب نیست.به بهیچوجه 

ت کلف به نگهداشاً م)داوطلبانه؛ اجباری و یا وفات( رسانۀ انترنتی قانون از لحاط قانونی در همه حاالت، قطع همکاری،

تازه نفس و کهن نفس( است. اگر کدام منازعۀ قانونی بعد از گذشت ده سال صورت می گیرد باید آثار نویسندگان )

 اثر نویسنده در قید حافظۀ تخنیکی سایت باشد.

 در توضیحات شما اثر و خبری از اصول نیست. چون شما از لحاظ تخصص انجننیر برق تشریف دارید و برق -ه

خود یک قوۀ مؤلد و محرک است لذا طرز دید شما هم تحت جاذبۀ این قوه قرار گرفته نا بلدی تان را به کهکشان پر 

 ستارۀ اطالعاتی محدود گردانیده و از زور و استبداد سخن می سرائید نه منطق.

یار ساحۀ اطالعاتی است. بسو قوانین عالم شمول  میز بانرسانه های انترنتی بیرون کشور تابع قوانین کشور های  -و

عجیب است که ما قوانین را مطابق خواست و میل خود تعبیر و تفسیر کنیم و در مسائلی که قانون خالف آرزو باشد 

 در اروپا از عنعنه و رسم لغمان، میدان و پنجشیر کار می گیریم.

شما به زبان انگلیسی رد و بدل شد انکار  گمان نمی بردم شما از محتویات ایمیلی که تقریباً یک ماه قبل بین ما و -ز

 کنید:

شما در ایمیل تان از من دوستانه گله کردید که چرا گفته های شما را در مورد آخرین انشعاب افغان  -یک

 جرمن آنالین رد کردم.

 من محترمانه جواب دادم که تشریحات شما بی اساس، خطاء و گمراه کننده و غیر واقعی بود و در همین  -دو

سهم داشتم تا حقایق را روشن سازم. من با شما خصومت و عداوت  بخش نوشتۀ آریانا افغانستان آنالین، من

 شخصی ندارم.

« حقیقت»شما نوشتید که من حقیقت را به نحوی می بینم و شما به گونه ای، طرز دید ما و شما در مورد  -سه

 متفاوت است.

 استید ولی من از دید خود حقیقت را بیان داشتم.نوشتم که شما مستحق ابراز نظر خود  -چهار

و چرا در مورد قاموس چیزی دهم را با افغان جرمن آنالین ادامه  ام شما پیشنهاد کردید که همکاری  - پنج

 .شتمکه باید می نوشته ام ننو

ً  - شش  .بنویسم در جواب نوشتم که من تخصصی در مورد قاموس ندارم بگذارید اول خود را مال بسازم و بعدا
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در خاتمه با مخالفت کلی و احتجاح قوی با توضیحات شما در مورد حذف نوشته های بعضی نویسندگان دست چین 

 کتاتورانۀ شما سر تعجب و حیرت می تکانم.یاز سایت، به مقام شامخ زور گویانه و د

 

 پایان

 


