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 24/09/2016                                       ولی احمد نوری

 

 بازی های بیجا با سرنوشت افغان جرمن آنالین

 یا فساد رسانه یی! آ.. گی .تخنیکی ا دزدانه در امورنیرنگ های 

بحیث یک همکار سابق و بهی خواه، توجه دلبستگان، همکاران و مخصوصاً مؤسسین و صاحبان امتیاز آن 

شاغلو انجنیر قیس کبیر! و به صورت خاص جناب فرید فهیم مسؤول امور تخنیکی افغان جرمن آنالین را 

 به موضوع بی نهایت مهم که در زیر توضیح گردیده  جلب می نمایم :

م نوشته ای از قلم جناب دپلوم انجنیر فرید فهیم را در ستون نظر 2016سپتامبر  24 امروز صبح شنبه

 خواندم که بی اندازه توجه مرا بخود جلب نمود. « افغان جرمن آنالین»خواهی 

کمال تأسف و تعجب  این نوشتۀ بس مهم با نقش سازندۀ آن که برای بقا و نوآوری های تخنیکی جهت  ولی با

ارتقای توان گنجانیدن حجم روز افزون مواد مندرج بود، به نحو اسرار آمیز از صفحۀ نظر  توسعۀ ظرفیت و

سنجی بدون ارائه  دلیل مؤجه برداشته شد. البته چنین  تشبثات مزورانه با تصرفات و سانسور های مغایر 

ف غیر اصول، کتمان یک واقعیت روشن بوده و پنهان نمودن سرقت مرزایی از یک بخش بودجه و مصر

 مجاز آن در فصل و مادۀ دیگر بودجه است.

این گونه دستبرد های علنی برای منی که بیش از یک دهه عمر خود را به حیث یک داوطلب صادق و امانت 

دار برای شهرت و اعتبار این سایت با همکاری جمعیت پاک طینت و وطن پرست صرف نمودم مایۀ تشویش 

 این سایت را بسوی پرتگاه نابودی بکشاند.گردید که مبادا چنین ریاکاری ها 
 

من از آن نوشته که به قلم جناب دپلوم انجنیر فرید فهیم رقم شده است)بدون تصرف( فوراً کاپی ای برداشتم 

 می گزارم.« آریانا افغانستان آنالین»و متن آنرا در برابر خوانندگان 
 

** * ** 

 24/09/2016               م. فرید فهیم

به صحبت اخیر اینجانب با انجنیر قیس کبیر اطالع یافتم، پولی که قرار اطالعیۀ تقریباً یکسال نظر 

پیش از طرف خانم وهاب واصل، برای انکشاف وبسایت جمع آوری شده بود، برای انکشاف کارهای 

  تدوین قاموس به مصرف رسانیده شده است.
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ا انکشاف وبسایت را من یک ضرورت واجب برای اینجانب این مسأله اندکی تعجب آور بود، زیر

و نمو و رشد پروژۀ قاموس را، تنها « فغان جرمن آنالینا»وبسایت  موفقیتتر دانسته  و در رشد و 

 .و تنها مرتبط به وبسایت افغان جرمن آنالین و در بطن آن ممکن می بینم
 

ایت معزز و ورود بینندگان وبسًسرَور فعلی افغان جرمن آنالین نظر به تراکم نوشته های قلم بدستان 

را نشان می دهد در یک وضعیت بِد تخنیکی قرار دارد که  2000که روزانه الحمدهلل زیادتر از 

ضرورت انکشاف آن اجتناب ناپذیر بوده و بیم آن می رود که نتواند تا اخیر سال جاری به خدمات 

 .خود ادامه بدهد
 

کاری را در انکشاف وبسایت جدید افغان جرمن آنالین  ساعت 130من تا حاال تقریباً اضافه تر از 

 به مصرف رسانیده ام و فکر می کنم پنجاه فیصد آنرا تکمیل نموده ام.
 

ان شاء هللا من تا اواسط ماه اکتوبر شما را با نوشتن یک مژده در بخش تحلیل ها در جریان گذاشته 

رح داده و شما را به نمای جدید ضرورت حیاتی انکشاف یک وبسایت مدرن امروزی را کوتاه ش

 وبسایت افغان جرمن آنالین آشنا خواهم کرد. 

به گمان اغلب فکر کنم، بتوانیم تا اخیر ماه اکتوبر وبسایت جدید را در خدمت هموطنان عزیز خود 

 .قرار بدهیم
 

ایشان در از خانم صالحه وهاب واصل خواهشمندم لطفاً در زمینه معلومات ارائه بدارند که چطور 

امانت داری پول های جمع آوری شده، عمل نمودند و چطور به مصرف رسانیدن پول را بدون اطالع 

به عالقمندان وبسایت و اینجانب که یک تن از مسؤولین و مؤسسین آن می باشم ارزیابی می فرمایند 

 که تا دو سه روز پیش از آن هیچ اطالعی نداشتم.

 

 با تشکر و با تمنیات نیک

 د فهیمفری

 

 

 

 

 


