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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۱۰/۱۰/۱۲۰۲                اسد میمحمد نع داکتر 

    

در باره حل اتهامات باالی متصدی )هیأت اداری( پورتال  پیشنهاد 

 الین جرمن آن وزین افغان

حل معضل کشیدگی ها ی مربوطه ارائه نمایم، می خواهم نخست چند نکته    قبل ازاینکه پیشنهاد خود را در زمینه

 را به عرض رسانم ؛ زیرا این نکات اساس پیشنهادم می باشد

عالیقدر استاد داکتر محمد عثمان تره کی اوالً جنبۀ معنوی دارد؛ زیرا هر دو استاد   شناسائی من با جناب دانشمند •

پوهنتون میباشیم وهر دو در یک پوهنځی باوقات متفاوت تحصیل کرده ایم )من قبل از اینکه به پوهنځی اقتصاد بروم باید  

غرض تحصیل مضامین اقتصادی یه پوهنځی   ابتدا مضامینی مشترک حقوقی و اقتصادی را موفقانه انجام میدادم تا بعداً 

اقتصاد شامل گردم ) در آن زمان الی تأسیس پوهنځی مستقل اقتصاد تعامل چنین بود(. گرچه با استاد تره کی هم صنف  

استاد عالیقدرم مانند شاد روان داکتر صمد حامد، شاد روان شهید موسی شفیق، شادروان   نبودم، اما شاید یکی یا بیشتر از

یا استاد جناب دانشمند تره کی صاحب بوده باشد.   فاروق اعتمادی و غیره استاد من   واسع سراج ، شادروان داکتر استاد

جناب داکتر تره کی از نزدیک نصیبم شود. وقت این شناسائی     وقایع غمزده بعد از رژیم کمونستی بود که افتخار شناسائی

میالدی در فرانسه انفاق افتاد.   1990؛ اما در سال های اخیر دهه  که تاریخ قطعی آن نسبت پییشرفت سن( بفکرم نیست  

در شهر لیون بنابر درخواستی من بعمل آمد. در این شناسائی داکتر صاحب را شخص صالح،    این شناسائی در منزل شان 

 .تر شان بیشتر گردیداین برداشتم با مطالعه آثار و نبشته های پرمحتوی و متوا  .پر معلومات یافتم متواضع، وطن پرست و 

از جانب دیگر در اثرتشویق و ترغیب دانشمند فخیم و نویسنده فعال جناب سید عبدهللا کاظم رئیس اسبق پوهنځی   •

ناب و پرابتکار شادروان محمد عارف غوثی را تحت »قاموس   اثراقتصاد وادار شدم با یک تعداد استادان و عالمان جوان، 

ی چاپ دوم آن به نشر رسیده به سبب اینکه بعد از تاریخ چاپ دوم الی حال در علوم  شمس  1353اقتصاد« که در سال

اقتصادی و اجتماعی تحوالت زیاد بوجود آمده نظر با اقتضای زمان تجدید نظر کنم . در عین زمان آقای انجینر کبیر قیس  

ن مصروف ترتیب و تدوین قاموس  متصدی پورتال افغان جرمن را بمن معرفی کرد؛ زیرا موصوف با یک تعداد همکارا

کبیر که یک جوان پرکار، وطن پرست، پاک، صادق و   لسان دری و سایر قاموس ها بود. باین ترتیب با آقای انجینر

و   آوری     دلسوز می باشد آشنا شدم. آقای انجنیر کبیر با حوصله فراخ و پیشانی باز در ساختن پروگرام کامپیوتری جمع  

با اخالص کامل با کمیته این قاموس همکاری صادقانه نمود. ناگفته نماند که جناب انجینر   صاد  تحریر اصطالحات اقت 

عضو کمیته این قاموس میباشد. در اثر فعالیت های بی شایبه ای آقای انجینر کبیر است که لینک این قاموس ترتیب   کبیر

تعداد    .به معرض استفاده قرار گرفته است  شده و به معرض استفاده محصالن و عالقمندان اقتصادی بصورت امتحانی

میرسد و انشاهللا با   12.400اصطالحات جمع شده بشمول قاموس شادروان استاد عارف غوثی در حال حاضردر حدود

 .برسد 15.000داخل شدن اصطالحات اقتصادی پوهاند دودیال به  
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نه   خدمت دولت افغانستان قرار نداشته و  یاساس معلومات و اظهارات آقای انجنیر قیس، پور تال جرمن هرگز در •

جرمن بعمل آمده است. آقای انجینر    –طرف مقامات دولتی افغانستان از پورتال افغان  پیشنهاد و یا در خواستی از چنان 

را در ا فغانستان در   یوده و بر قراری صلح    جرمن    -کبیر پابند اصول استقالل و بی طرفی کامل پورتال افغان  

 .دافاه  الویت

نه آقای انجینر کبیر و نه همکاران نزدیکش مبلغ یکصد هزار دالر امریکائی و یا کم و بیش از آن از دولت و یا   •

یکی از مقامات دولتی افغانستان دریا فت کرده است. آقای انجینر کبیر با متانت خاصی که دارد اکثراً مصارف مربوطه  

، به  ویسندگان و سایر داده را به پول شخصین  شدۀ  نویسند گان، آثار نشر ویر ، نگهداری و حفاظت آرشیففت اسای تهیه  

خارج و به معا ونت دو موسسه کمکی در آلمان تمویل می نماید وبه صورت متواتر    کمک مالی بعضی هموطنان عزیز در

تا استفاده قاموس ها   در انکشاف پروگرمها و استفاده بهتر و آسانتر قاموس زحماتی زیادی را متقبل میشود. حتی میکوشد

ل فراهم سازد را   .از طریق گوگ 

ک موصوف اتهامی را مبنی بر پول گرفتن از دستگاه منحوس آی سی آی  ی دی نه کارمندان نز نه آقای انجینر کبیر و •

 .به استاد محترم تره کی راجع ساخته است. این یک ادعای کامالً بی اساس و عاری حقیقت است

گی و همبستگی پرلطف و حمایه حقوقی آقای توریالی کوهی صمیمانه تشکر نموده و آماده  آقای انجینر کبیر از آماد •

 .نیست که غرض احقاق حقوق خود )مبنی بر اتهامات وارده بوی وهمکارانش( به محاکمه رجوع نماید

لطفاً باساس بزرگ منشی و مجادالت متداوم   .باالخره پیشنهاد و عرض من به جناب داکتر صاحب تره کی •

، اتهامات وارده را باالی آقای انجینر  ازحد خویش و با امید ایجاد صلح، آرامش و رفاهیت در وطن عزیز مشترک بیش 

رض آ لود دیگران به عمل آمده است، پس بگیرید و یک زمینه ای دوستی  غکبیر و همکارانش که در اثر معلومات غلط و 

 و صمیمیت را فراهم سازید و من هللا التوفیق 

•   

 کابل و هرات  لص شما محمد نعیم اسد استاد سابقه پوهنځی های اقتصادمخ
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