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 بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد

 قسمت سوم

 روبرو با محترمه خانم صالحه واهب واصل

قبل از آغاز سخن، امیدوارم احترامات و آرزومندی قلبی اینجانب را بپذیرید. دیر هاست مردد بودم که آیا چند کالمی را که دقیقاً 

وبسایت افغان جرمن، الجرم شما حتماً ارتباط می گیرد در هیاهوی رو به انکشافی که خود منحیث یکی از مدیران  به اینجانب و

گرفتار هستید، مطرح نمایم یا بر مشکالتی که برای تنظیم و ادارۀ آن تشکیل حواس تان را بخود مشغول داشته است، بار شما 

را سنگین تر ننمایم. قبل ازینکه در مقام کاری شما در وبسایت مذکور برای خوانندگان سوء تفاهمی پیش آید، باید عرض شود 

، در مقام ادارۀ افغان جرمن شما و خود را گویا در تصمیم گیری، منحیث آقای قیس کبیر گوناگونکی از ایمیل های که در ی

 اکثریت معرفی نمود که اقتدار و مسئولیت تان را ابراز داشته و به نحوی یکی از علل این عریضه به شما بوده می تواند. 

با اینکه تصمیم گرفتم داستان لحاف مال نصرالدین یا مصرف وجوه جمع آوری برای انکشاف ظرفیت تحنیکی وبسایت را به 

فراموشی بسپاریم، ولی همان طوریکه خود شاهد هستید، دو عمل غیر مجاز زمینۀ گله مندی درین صفحات را سبب گردید. 

به دید اشخاصی که هیچ ارتباطی به موضوع نمی توانست داشته  «و ناچیزولو بسیار مختصر »یکی کشانیدن موضوع تأدیۀ پول 

باشند، ذریعۀ آقای قیس کبیر؛ صدور ایمیل هایی که محتوی قضاوت و کوتاه نگری وی در قضیه و بیان ضد و نقیض حقایق به 

م مهر تائید بر آن گذاشتند یک گروپ غیر وابسته بود که البته همه موجود است؛ چنانچه عده ای مغرض بی خبر از موضوع ه

 و مستعار نویسان معلوم الحال هم صد البته به مذمت پرداختند. 

موضوع دومی که قسمتی از مبادرت به این نوشته را تشریح می نماید، همانا مضمون شما منحیث صندوقدار و محاسب در 

منحیث مسئول واقعی با سکوت متمادی و طوالنی، موضوع مالی انکشاف مهم تخنیکی و تقویۀ سرور افغان جرمن است که واقعاً 

یک قضیۀ ساده، مختصر و آشکارا را به ابهام، حدثیات و سفسطه سرایی هایی مواجه نمودید که از تصور بیرون است. مگر 

فعالً »آخر چرا؟ میشد که به عوض مسامحه در وظیفه در همان آغاز، بدون ضیاع وقت مختصراً محتویات و عرایض خویش را

، در همان ایمیل های معدود و چند نفره بیان می داشتید تا زمینۀ آن همه ضد و نقیض نویسی «به صحت و سقم آن کاری نداریم

از جانب یکی از مدیر « فابریکۀ هتک حرمت نویسی و پامال سازی کرامت واالی انسانی»در ایمیل ها و حتی در دریچۀ 

 ان نمی آمد؛ ولی شما مسئولیت آن کار مختصر پاک و شفاف را بر عهده نگرفتید.مسئوالن وبسایت، یعنی آقای قیس کبیر به می
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 7از ۲

 ، یقین متوجه شده«قاموس کبیر»منحیث مسؤول درجه دوم ادارۀ سایت افغان جرمن و متصدی و مدیر تنظیم و ترتیب پروژۀ 

ئول سایت افغان جرمن، با هر شخصیتی که در اید که از آغاز کار وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین تا این دم، آقای مدیر مس

تضاد عقیدوی قرار گیرد، حتماً تیر های زهر آلودی را هم به سوی اینجانب حواله می نماید. اخیراً قرعۀ فال جدال غیر موجه 

 برابر گردید. «سید هاشم سدید»وی به اسم دانشمند و نویسندۀ خبره آقای 

 ۲۰1۶سپتمبر  ۲۶به تاریخ  «گزارش مصارف کمک های مالی دوستان»تحت عنوان گرچه این قلم بعد از نشر مضمون تان  

و مطرح نمودن این قلم بصورت یک جانبه و آشکارا ، جوابی را قرضدار تان بوده اِم ولی به مناسبت مریضی ای که عاید حال 

آقای قیس کبیردر جواب به محترم تان گردیده بود از نوشتن به شما منصرف شدم. حال که مبحثی به جواب تعرضات بی جهت 

 آقای سدید مطرح است، پسندیده است که مذاکراتی با شما هم پیشکش گردد. 

که « راندیگ»درین گفتگو، شایسته است قسمت هایی را از هم تفکیک نماییم تا سوء تفاهمات و به کجراهه کشیدن غیر مجاز 

 نی بیجا، شخصیت یکی از طرف ها را کمرنگ میسازد، بوجود نیاید:ارزش مباحثات دو جانبه را ضرب صفر نموده و با پشتیبا

 آشنایی غیابی با شما خانم شاعرۀ افغان:  -اول 

شما که در زمرۀ یکی از همکاران جدید افغان جرمن از عرصۀ تقریباً دو سه سال به اینطرف به فعالیت آغاز نموده اید، برای 

ار فرهنگی فعال در تیم محترم ولی احمد نوری که یکی از دو بنیان گزار آگاه و اولین بار توسط آقای قیس کبیر، منحیث همک

خبرۀ آن وبسایت، در عرصۀ معرفی و پیشکش امور فرهنگی، تاریخی، ادبی و هنری و در مجموع مسائل مهم مربوط به 

 مقام شعر و شاعری از محترم آقای افغانستان عزیز به السنۀ پشتو و دری بوده اند، معرفی گردیدید. بعد تر حکایت شما را در

با شما، البته که واقف گردیدم. باید تصدیق نماییم که آقای نوری معلم خوبی  «ساحه ای»نوری و همکاری وی را هم در چنین 

هستند، من خود در آموزش جهان انترنتی به السنۀ ملی و ترتیب و تنظیم صفحات یک اثر و اخیراً در زمینۀ اصالح همه جانبۀ 

از ایشان می  هموارهو حتی آنالین نمودن مضامین،  «که البته قبل از نشر از اهمیت زیادی برخوردار است»مضامین، ادیت 

آموزم، آخر من یک شاگردی هستم معتقد به فراگرفتن از گهواره تا گور و معترف و شکر گزار از آنانیکه همه عمر به من 

 آموخته اند و می آموزند؛ انشاء هللا که شما هم در همکاری و رهنمایی ایشان، چنین بوده اید.

رمن، تاریخچۀ آنرا از دو شخصیت تخنیکی این وبسایت شنیده باشید که این البته که با وجود سابقۀ کوتاه شما در امور افغان ج

تشکیل انترنتی که برای افغانان جوان مقیم آلمان به لسان جرمنی آغاز به فعالیت نمود، چند سال بعد پله های ارتقاء را با تقدیم 

زی و همت واالی آقای نوری و محترم آقای مضامین ملی سیاسی، تاریخی، اجتماعی و امثال آن، بزودی با زحمات شبانه رو

عطایی، مدارج ترقی را پیموده و حیثیت یک وبسایت نهایت ارزشمند را باهمکاری خبرگان دانشمند مقیم خارج که توسط مایان 

شتر یدعوت می گردیدند، کسب نمود. البته برای آقای قیس کبیر معلوم است که جلب نویسندگان مختلفه، خود کاریست مشکل که ب

بر پیشنهاد کننده و نحوۀ فعالیت، وقار و روش مطبوعاتی انترنتی یک مؤسسه استوار می باشد.....این راه را « اعتماد»باالی 

در هجرت در بیشتر از دو دهه است که می پیمایم که بدون شک مؤفقیت در آنرا فقط اعتماد متقابل و اتکاء بر صداقت و باور 

 تضمین می نماید.

دوم این مبحث را مطالعه نموده اید که در آن از مشکالت آقای قیس کبیر در امور ادارۀ افغان جرمن و خود سری  یقین قسمت

تعدادی که غیر مسئوالنه به امور متفرقۀ وبسایت اجراأت مینمودند، ذکر گردیده است و چون خود اعتراف نمود که صالحیت 

ازد و کنترول دو و دشنام و هتک حرمت که سالیان دراز نقیض پالیسی وبسایت نویسندگان را در امور اداره نمی تواند محدود بس



  

 

 

 7از ۳

، در دریچه های نظریات از توان وی بیرون بوده و چون خود حتی وقتی برای مطالعۀ مضامین ندارد، این ه و هنوز هستبود

 جانب همکاری را با چنان دستگاه از هم پاشیده ای ختم نمودم.
 

ضمن مسافرتی در آلمان، ایمیل شما را دریافت نمودم که ادعا کردید که چون تغییرات مهمی  ۲۰1۵سال ماه ها بعد، در اپریل 

است، من همکاری خویش را که از آغاز سایت و تحول آن  روی دست برای اصالح و بهبود سایت افغان جرمن در پالن جدی

د از ترک و ماه ها دوری، از سر بگیرم. فرمودید که من ذریعۀ آقای نوری و آقای عطایی با آنان همگام و فعال بوده ام، بع

منحیث یگانه زن افغان حامی حقوق زن مظلوم و طفل محروم افغان و فعال حقوق بشر، در افغان جرمن سال های متمادی 

 درینبصورت پایدار، زحمات فراوانی را متحمل گشته ام، روا نیست که همکاری خویش را و در حقیقت چنین مبارزاتی را 

 وبسایت ترک نمایم.

)ممنون که با عضوی از فامیل که روندۀ هالند بودم هم دعوت نمودید تا هم دیگر را ببینیم که میسر نشد(. در تیلفون و ایمیل 

 هاییکه رد و بدل نمودیم، شما برای تشویق من برای همکاری با افغان جرمن نکات ذیلی را ابراز داشتید:

ر از پریشان حالی وبسایت در زمینۀ پامال ادب و اخالق مطبوعاتی و اغماض شرایط تحریر که در شما و آقای قیس کبی -یک 

باالی دریچه در حال حرکت است، سخت متأثر می باشید و در صدد چارۀ هر چه زود تر برای تنظیم و اصالح آن هستید. بنابر 

فته و تا یک هفتۀ دیگر ادارۀ جدیدی که اعتبار اخالقی بر عهده گر «شخص شما»آن وظیفۀ کنترول و مراقبت آن قسمت مهم را 

 وبسایت را ضمانت نماید، برای همیشه روبراه میشود.

از طریق بعضی مضامین و بیشترین از راه دریچه های نظریات بیان کردید، « مرد ساالری»آنچه را در مورد انگیزۀ  -دو 

حمالت نا شایست و قسماً با نام های مستعار، همه اعتبار وبسایت را به  برای من تازگی داشت ولی قابل قبول بود. گفتید که این

مخاطره انداخته است، مخصوصاً آنچه بر ما اقلیت خانم های افغان و متعلقین ما نازل می گردد، همه برای شکستاندن قلم و نفیه 

را که درین راه شر اندازی داشتند هم بیان  است....... ضمن بیان اسمای چند تا از بیخردان نهایت کم سویه ما زنان مبارزات

داشتید و گفتید که حال اگر مثالً من پا بیرون کشیده ام، زنی در حقیقت از مبارزه دست برداشته است! افزودید که اقالً به همین 

م در وطن، دلیل موجه، همکاری و مبارزات برای حقوق زنان و کودکان وطن و افشای حقایق را در مورد خشونت ها و مظال

 از سر گرفته بازهم با افغان جرمن همکاری نمایم. همان بود که من با قید شروطی پیشنهاد شما را قبول نمودم.

.......اما دوران وعده و وعید تنظیم و ترتیب امور دریچه ها و مضامین به اساس اخالق و ادب مطبوعاتی و یا اقالً به پیروی 

یتۀ متحرک تعهد نموده اند، صرف یکی دو هفته دوام نمود و روز از نو روزی از نو، گویا از آنچه اولیای افغان جرمن در ف

سلب گردید. اینبار جل و پچاری واقعاً دور انداخته شد و بازار دو  در زمینه صالحیت شما از جانب آمر تان آقای قیس کبیر

 د، طوریکه چشم از خواندن آن شرمسار گردید.شر کس به هرکس بی دریغ سرازیر ودشنام و تهمت به انواع و اقسام از ه
 

در حالیکه نظر به تعهد شما و قبول ادامۀ مبارزات بر علیه خشونت بر زنان و حق تلفی ها و زور گویی ها در مملکت که راه 

انی های افغ و روش مطبوعاتی من بوده است، به همکاری دوباره آغاز نمودم و با شکست تعهد تان، البته با تعدادی از وبسابت

با وقار داخل اروپا فعالیت و مبارزۀ مطبوعاتی خویش را مثل سابق ادامه دادم. همانطوریکه دیدیم شما در چنین زمینه ای قبل 

از استعفاء من به ایمیل ها و پیام های سکیپ هرگز جواب ندادید. اینهم عجیب است. زمانیکه به یاد من و همگامی با یک زن 

با یکی از هم جنسان  مراهیسپری شده بود. واقعاً نظر به وعده خوب از عهدۀ ه»!« ی به عذر کوچ کشی افتادید، چهار ماه

 مبارز و دفاع از حقوق اقلیت زنان در مطبوعات بر آمدید. احسنت!برای 
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 جریان وجوه ترمیم وبسایت یا کالف سر در گم: -دوم 

، وی از جریان تخنیکی و عوارض غیر قابل جلوگیری آن اظهار در یکی از مذاکرات سکیپ با آقای قیس کبیر ۲۰1۵در سال 

پریشانی نمود. منکه در چنین مسائل تخنیکی بسیار عقب افتاده ام، در زمینه توضیح خواستم و شنیدم که اگر برای تقویۀ وبسایت 

همان طور که آگاهی دارید، اقدامی صورت نگیرد، با وزن روز افزون اضافی نشرات، روزی دستگاه انترنتی از کار می افتد. 

شما خانم واهب در دریچه اعالنی به همین منظور درج گردد که شد. البته تعدادی به قدر توان کمک هایی نمودند و قرار شد 

 منحیث امانت دار مرجع دریافت وجوهی شدید که تعدادی به قدر توان ارسال نمودند. واصل،

ولی در بیشتر از یک سال همانطور که شاهد هستید، حتی به کمک دهندگان، حتی یک ایمیل خصوصی در زمینۀ قضیۀ  

ترمیمات ارسال نکردید که  شما مسئولیت آنرا داشتید. حال با شهادت علنی تان می بینیم که یک قضیۀ کوچک که شما امور آن 

راست روی ها و البته با شامل ساختن عده ایکه هیچ ربطی در قضیه نداشتند و را تقبل نموده بودید، با ندانم کاری ها، چپ و 

در خود وبسایت چه ماجرای « به ذوق خودتان»کمکی هم ننموده بودند و باالخره به صورت غیر ضروری، با نشر قضیه 

 عجیب و غیر قابل باور را به وجود آوردید:

بعد از سپری شدن مدت مدیدی، ایمیل دوستانه ای برای شما و آقای قیس کبیر در زمینه فرستادم و ابراز داشتم که اگر همان  -1

لطفاً همان مبلغ  معلوماتی ارسال دارید و اگر نه افغان جرمن صورت گرفته« سرور»ترمیم خاص و مهم دستگاه انترنتی 

به حساب محترم آقای فرید فهیم، همکار دیگر تان که ساختمان وبسایت آریانا افغانستان  راکه البته نزد تان موجود است،« ناچیز»

آنالین را روی دست دارند، انتقال داده ممنون سازید. البته ایمیل بی جواب ماند، حتی شما که که حسابدار و مسئول بودید، ترجیح 

ر همان زمینه برای تان ارسال داشتم؛ اینبار نه در قالب یک ایمیل دادید که سکوت نمایید. بعد از انتظار طوالنی ایمیل دیگری د

خصوصی، در دریچه پر هیاهو، جوابی از آقای قیس کبیر، نام خدا با یک امالء و انشاء بینظیر تحریر شده بود که من با ارسال 

ی و شما که آنرا مطالعه نمودید و از را که ارسال داشته ام، دوباره می خواهم!! بل« پول ناچیزی»ایمیل ها، « ؟»تعداد زیادی

حقیقت امر واقف بودید، طفره رفتید و گذاشتید که خوانندگان بی جهت آنرا مطالعه و باور نمایند. محترم مدیر مسئول افغان 

 ارسال می دارد و..... از چگونگی تمویل مستقیماً  «؟»!مبلغ را به شخص من «به زودی»جرمن هم چنان بیان داشته بود که 

، داریدا که حال ادع ،پروژۀ مشکل تخنیکی وبسایت حتی حرفی ذکر ننموده و از انتقال وجهه به انجنیر فرید فهیم در سال قبل

 قطعاً ذکری به عمل نیاورده بود!

ماه های دیگری دنبال هم سپری شدند و ایمیل دیگری خدمت شما ارسال شد. اینبار هم با سکوت شما و داخل ساختن عدۀ  - ۲

در قضیه و حتی بعضی از مجریان تلویزیون های افغانی، آقای قیس کبیر در ایمیلی اعالم نمود که « ؟»شتری از نویسندگان بی

مهمتر از موضوع تخنیکی وبسایت است، مبالغ جمع شدۀ کذایی را مصرف « قاموس کبیر»، چون کار پروژۀ «دوستان»به نظر 

بی صلواة! این شد دو. یعنی اول وعدۀ ارسال فوری پول از جانب آقای مدیر مسئول امور مربوط به تهیۀ قاموس نموده است. بر ن

« اموسق» اعالم گردید و در مرحلۀ بعدی تصریح گردید که به عوض مصرف برای بهبود مشکل تخنیکی، مصارف لغت نامه یا 

 آنرا دارد تا تصمیم بگیرد که پولش برای پرداخت شده است..... نوشته اید که:) شما میدانید که هرکسی پول میدهد اختیار کلی

آیا شما به آقای قیس کبیر تذکار دادید که مبلغ ارسالی بنده را نه برای من،  جدی می فرمایید؟! کدام هدف به مصرف باید برسد(.

پس آنچه  نه برای قاموس و نه برای کرایۀ مضامین، طوریکه همه را ادعا نموده است، مصرف نماید؟ اگر جواب منفی باشد،

 را در قوسین مدعی شده اید، نباید صحیح باشد.
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ابراز داشتم که جمع آوری پول برای اجرای امر خاصی نمی تواند برای کار دیگری، آنهم در خفا و  اینجانب در جواب - ۳

ت زیاد بدون کسب اجازه و اطالع پرداخت کنندگان مصرف شود. یعنی که در یک قریه اگر برای حفر چاه آب مورد ضرور

 اهالی، پولی جمع شود، نمی شود که آنرا برای خرید نهال و کود برای باغ ها به مصرف رسانید! 

اینبار قضیۀ ارسال پول که وعده شده بود و البته من هیچگاهی برای خود تقاضا ننموده بلکه انتقال به شخص دیگری را خواسته 

 بودم، چنین شکل جدیدی را اختیار نمود:

 ۲5۰یر طی ایمیل مهمی به شما و تعدادی غیر وابسته به موضوع، اعالم داشتند که اینجانب با ارسال بیشتر از آقای قیس کب

»!« آنهمه نوشته « نگهداری»سال در حقیقت آن تشکیل را مکلف به  1۲مضمون به سایت افغان جرمن در عرصۀ بیشتر از 

داشته که افغان جرمن تا بحال متقبل گردیده است که باید وجوه  نموده ام؛ در حالیکه نگهداری همۀ آنها در آرشیف مصارفی

معامله می گردید. بنا بر آن، اولیای امور وبسایت سال های همکاری مرا و تعداد مقاالت  «آثار»مورد بحث منحیث کرایۀ آن 

رسال نمایم که از جهت کرایۀ دالر دیگر هم ا 15۰دالر، اعالم داشتند که باید مبلغ  5۰۰نموده و بعد از وضع « محاسبه»را 

لبته امذکور قرضدار می باشم. یا هللا! فهمیده نشد که نظر شما در زمینۀ کرایۀ مضامین چه میتوانست باشد چون سکوت تان 

 رفع می نمایید که همان وجهی که شما در مضمون تان ادعا نمودید که بعد از ارسال جهتمشاهده  عالمت رضاء تلقی شد.

 شد سه. هم تخصیص داده شد....این مضامین ۀ، اینبار برای کرایمشکل تخنیکی مصرف شد

ایت از آرشیف وبساگر علت چنین اقدامی قطع همکاری اینجانب با افغان جرمن بوده است، میشود که نویسندگان واقعاً زیادی را 

مثال آورد که سال هاست هیچ نوشتۀ شان در افغان جرمن نشر نشده است، بلکه رو به وبسایت های دیگر آورده اند. پس علت 

 یک جانبۀ زهر آلود! بی مورد، خصومت آقای قیس کبیر که مشهود است و ادامه دارد  شخصی می باشد....دشمنی

افغان جرمن، البته به عوض ارسال ایمیل ها مثالً به من، شما و آقای فرید فهیم، شاهدیم بعد از تعیین کرایۀ مضامین از جانب 

شامل ساخته شده و برعکس سکوت شما، در چنین حالتی آقای « قهراً »که یک حلقۀ غیر وابسته از دور دست ها هم در ماجراء 

ی آقای قیس کبیر و شما ارسال داشت که وی منحیث فرید فهیم بانی و مؤجد وبسایت افغان جرمن، مکتوبی به همه گروپ ایمیل

تعلقدار این دستگاه نشراتی، هرگز موافقت ندارد که نویسندگان کرایۀ غیر قانونی بپردازند. وی که از چون و چرای پول جمع 

دی هم ار داشده برای تقویت وبسایت اظهار بیخبری نمود، نوشت که تحت هیچ شرایطی قبول دار اخذ کرایه نبوده و چنین قر

 اینهم مکتوب ایشان که قبالً مطالعه نموده اید: موجود نمی باشد که چنین حقی را مجاز بداند.
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نوشتۀ اخیر انجنیر قیس کبیر را عنوانی خانم ماللی موسی نظام اخذ نموده و از حساب دهی در قسمت اخیر آن 
کامأل متعجب گردیدم .مسائلی که در ابتدای این نامه مطرح گردیده اند مربوط من نیست چون اکثرأ اختالفات 

 د.  نظر بین دو نفر را در بردارد که باید با همدیگر حل و فصل نماین
  

موضوع بسیار مهم و حیاتی برای وبسایت افغان جرمن آنالین این است که تمام داد و گرفت ها و طرزالعمل 
های داخلی به اساس اعتماد متقابل و با شفافیت تمام جامه  عمل بپوشند. من به صراحت گفته میتوانم که با نویسنده 

سند عضویتی که مطابق آن مکلف به پرداخت کدام حق های پورتال افغان جرمن آنالین کدام قرارداد و یا 
ایرو باشند وجود نداشته است. همچنان، هیچگاهی کدام فیصله ای صورت نگرفته  5۰العضویت ساالنه به مبلغ 

است که با کدام تعداد از نویسنده ها این قرارداد به امضا رسانیده شود و کی در انتخاب این نویسنده ها تصمیم 
 . اتخاذ نماید

همچو یک توافقنامه هچگاهی وجود نداشته و تمامی نویسنده های افغان جرمن آنالین به شکل افتخاری و کامأل 
 مجانی در ارتقاء، بهبود و سرانجام مؤفقیت بی سابقه   امروزی این وبسایت سهیم بوده اند و هستند. 

  

گرفته شده و سافتویر فعال کنونی آن  از طرف من به کرایه ۲۰۰8سرور امروزی افغان جرمن آنالین در سال 
نیز از طرف من کامأل مجانی نصب گردیده و در دسترس هموطنان عزیز ما گذاشته شد. باید یاد آور گردم که 

 قرارداد اولیۀ این سرور در ابتدا به اسم من درج بود که بعدأ با خلوص نیت آنرا به انجنیر کبیر سپردم . 
  

وری، جناب عطایی صاحب بزرگوار، خانم نظام، جناب سیستانی، جناب فارانی، هموطنان ما هر یکی جناب ن
جناب سیدال هومان و ده ها هموطن دیگر ما ساالنه برای تمویل مصارف سایت به اندازۀ توان خود و به صورت 

ت به وبسای داوطلبانه مبالغی زیاد و یا کمی را به انجنیر قیس انتقال داده اند که در انکشاف و پرداخت مصارف
 یت در طول این سالمصرف رسانیده شده است. باید عالوه کنم که این مبالغ به هیچ صورت برای مصارف وبسا

 بنابرین کرایۀ ماهانۀ سرور به دوش انجنیر کبیر گذاشته شد.    ،ها کافی نبوده
  

ها تن از همکاران و همچنان نباید فراموش کرد که با همت و نیروی کاری اشخاص ذکر شده در باال و ده 
هموطنان دیگر، این سایت به مقام ومنزلتی رسانیده شد که هیچگاه انکار پذیر نبوده و نمیباشد. خدای ناکرده نشود 

 که نظر به گذشت زمان در این قسمت کدام تصاحب زیرکانه ای صورت بگیرد. 
  

را که مربوط به پورتال افغان  مصارفیفعلی سرور را، البته تنها من در اینجا برای معلومات بیشتر مصارف 
فوء تفاهم جلوگیری شده و از مصارجرمن آنالین میگردد در جدول ذیل با شما شریک  میسازم تا از هر نوع س
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و امثال آن در آینده خود داری شود، زیرا در جوابیه از چیز « داتابیز بیرونی» مانند ضرورت به یک اضافی 
 های صحبت میشود که خودم به حیث مسؤول تخنیکی از آن اطالعی ندارم. لطفأ جدول ذیل را از نظر بگذرانید:   

  

قیمت  توضیح 
 ساالنه 

قیمت 
 اهانه م

 ضرورت 

        

 WebSite park windows  € ۲۳  € ۲76  سرور اصلی 
Server ۲۰۰8 R۲ 

استفاده از سافتویر مجانی 
 هست. 

 ۰ €  ۰ €  Software Windows 
SharePoint WSS۳.۰  

 1،99  € ۲۳،88  آدرس فعلی وبسایت 
€ 

-www.afghanDomain  
german.com 
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نسبت عدم استفاده میتوان 
 توقف داد. 

 ۲۳،88 €  1،99 
€ 

-www.afghanDomain  
german.de 

آدرس پ.د.ف ها در بخش 
 تحلیلها 

 ۲۳،88 €  1،99 
€ 

-www.afghanDomain  
german.net 

 1،7۰  € ۲۰،4۰  سرور برای پ.د.ف ها 
€ 

 Server AFGHAN GERMAN 
NET 

        

   
۳68،۰4€ 

 
۳۰.67 

€ 

 مجموع مصارف ماهانه و ساالنه: 

  
از اینکه تا به این تاریخ مصارف اصلی سرور به دوش انجنیر قیس کبیر بوده است بدین معنی نیست که هر  

چی در فکرش خطور کند آنرا بر سر آن عده از نویسندگان که با آنها اختالفات نظر دارد به میل خود به حیث 
 یک قاعده تطبیق نماید. 

  

همه مصارف سرور را خودم به عهده گرفته و هیچ نویسنده ای  ۲۰16 من پیشنهاد می نمایم که از ماه سپتامبر 
مجبور به پرداخت کدام مبلغی نخواهد بود، اگر کدام کمک مالی صورت بگیرد در کل، بدون هر نوع قید و 
شرطی بوده و مانند همیش افتخاری میباشد. برای این ملحوظ باید قرارداد سرور دوباره به اسم من درج شده تا 

 بتوانم مصارف آنرا از تکس خود برگردانم.    اگر
  

درج است، پول های فرستاده شده تنها و تنها برای انکشاف ورژن « اطالعیه ضروری» در خاتمه ، چنانکه در 
جدید سرور جمع آوری گردیده است، چون این کار تا حاال صورت نگرفته بنابرین حق مسلم هر کمک دهنده 

د شدن مبلغ فرستادۀ خود گردد. بنااً باید به تصمیم وی احترام گذاشته و از خانم صالحه میباشد که خواستار مستر
جان واصل صمیمانه خواهش میکنم مبلغ اخذ شده را بالفاصله مسترد نمایند. به نظر من با این نوع حساب دهی 

طمئن اً به مرور زمان از کامأل غیر شفاف و دور از انصاف به حیثیت این پورتال شدیدأ صدمه وارد گردیده و م
د پرداخت، قص اعتبار آن میکاهد ،مخصوصأ که با استدالل ضعیف و تمسخر آمیز در نپرداختن مبلغ قابل باز

 واقعی نویسنده که همانا مسترد ننمودن مبلغ اخذ شده است به وضاحت خوانده میشود  . 
   

آنالین کدام اتحادیۀ ثبت شده در آلمان نبوده و هیچ مهمتر از همه میخواهم یاد آور گردم که چون افغان جرمن 
نوع اجازۀ قانونی برای گرفت پول را ندارد، به همین منوال هیچ نوع سند رسمی برای اخذ پول داده نمیتواند تا 
مثأل کمک دهندگان بتوانند با این سند پول های داده شده خود را از سیستم تکس کشور خود دوباره  اخذ نمایند. 

تان افغانس برین این کمک ها بر حسب یک اعتبار، همدلی، همکاری بی آالیشانه و ورزیدن عشق بیکران بهبنا
   صورت گرفته است که به هیچ قیمتی نباید گذاشت، این آینۀ شفاف اعتبار به دست ما بشکند . 

   مشکالت عجیب و غریبیبا ذکر همین نکته  آخری باید در نظر داشت که ما در کوچکترین برخورد قانونی دچار 
خواهیم گردید که صد فی صد در آن بازنده خواهیم بود. بنابرین خواهش من از همه این است که این موضوع را 
به صورت مسالمت آمیز و طوریکه صالح منطقی آن است حل نموده و از درد سر اضافی که انرژی و حتی 

   .با  احترامات مزیدجتناب ورزند. پول همه را  بیهوده به مصرف خواهد رسانید اکیدأ ا
 

Mit freundlichen Grüßen  

  
Dipl. Ing. M. Farid  

 
 پایان قسمت سوم

 
فرموده اید که ب در مورد پروژۀ قاموس است که قسمت چهارم و اخیر در مورد ادعای جناب شما در بی اعتنایی این جان

 در زمینه ممانعت بوجود آورده ام. « یک سنت» من از مصرف 
  

http://www.afghan-german.de/
http://www.afghan-german.de/
http://www.afghan-german.de/
http://www.afghan-german.de/
http://www.afghan-german.de/
http://www.afghan-german.net/
http://www.afghan-german.net/
http://www.afghan-german.net/
http://www.afghan-german.net/
http://www.afghan-german.net/

