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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

 ۲۳جون ۲۰۱۹

داکتر جالل

خدمت انجنیر صاحب قیس كبیر متصدى محترم پورتال افغان-جرمن
انالین و همکاران محترم صفحه نظر سنجی!
بسم هللا الرحمن الرحیم

دیروز در همین صفحه نظر سنجی یک نظر مثبت و دوستانه را خدمت آقا یا خانم وطندوست و هم چند کلمه ای را در
پاسخ سخنان بی ادبانه ،غیر مسئوالنه و بی بنیاد شخصی که تحت نام «زمری کاظمی» که به فکر من یک نام مستعار
است ،نوشتم و هردو را هم درین صفحه نظر سنجی و هم به شکل مقاله نسبت طوالت ،برای نشر فرستادم ،که درین
صفحه نشر هم شد و جواب مکتبرانه و بی ادبانه محترم وطندوست را در مقابل آن دیدم ،ولی به لحاظ و احترامیکه
باعث نوشتن نظر قبلی ام در قسمت نصیحت خوب والده ایشان و قدردانی از آن و هم متوجه ساختن خود ایشان به
محتوی آن نصیحت عالی که خود شخص وطندوست آنرا درینجا نوشته و در دسترس عوام گذاشته اند ،از نوشتن
تبصره اضافی و ادامه صحبت درانمورد خود داری نمودم.
مگر امروز متوجه میشوم ،که از آن نظر من درینجا اثری نیست .طبعا جواب بسیار خشن و نامناسب شخصیکه تحت
نام وطندوست مینویسد ،هم نسبت عدم مناسبت  ،تشریف نداشت .چرا؟
اگر مشکل طوالت باشد ،اول اینکه مشکل پورتال است ،یک خواننده یا چوکیدار و اجاره گر چی حق تصمیم دارد؟
عالوتا به شکل مقاله هم فرستاده شده ،بعد از نشر مقاله ،لینک آن در صفحه نظر سنجی نشر میشد .اگر وطندوست از
جواب نامناسب خود خجالت بوده است ،تنها خواهش حذف جوابیه خود را میکرد .او چی حق دارد ،که در مورد حذف
نوشته من یک حصه عمر من در آن صرف شد ،تصمیم بگیرد .وقتی او یک خاطره فامیلی خود را خودش در مقابل
خوانش عام قرار میدهد ،دیگر حق شکایت ندارد ،که اگر کسی بر آن تبصره مثبت یا منفی نماید .در حالیکه تبصره
من مثبت بوده است.
سخن دیگر اینکه جوابیه من در مقابل شخص مجهول و تحت نام ترکیبی زمری کاظمی ،چرا حذف شود ،در حالیکه
سخنان ناحق ،گستاخانه ،غیر علمی و عقده مندانه وی هنوز موجود است .این چی نوع میزان و حفظ تعادل است؟
شک پیدا میشود ،که نشود این مستعار نویس مجهول الهویههٔ معلوم الحال ،با خود شما کدام ارتباط تنگاتنگ نداشته
باشد؟!
عزیزان گرامی ،چنانچه چندی قبل محترم داکتر صاحب صفی هللا صاحبزاده در مورد سمت فکری پورتال و طرز
فکر همکاران آن که بر فضاء پورتال حکمفرما است ،تبصر ٔه واضح و پوستکنده نموده بودند ،که خود من از سالها
قبل به همان نتیجه رسیده بودم و سخنان وی را باخود کامال تائید نموده بودم .اما این محترم انجنیر صاحب قیس کبیر
بودند ،چندین بار طی پیامهای جداگانه ،این امر را اکیدا ً رد نمودند .مگر آنچه فعال واقع میشود ،تنها و تنها همان
سخنان داكتر صاحب صفى هللا صاحبزاده را به اثبات میرساند ،كه من هم كامالً آنرا تصدیق مینمایم.
اگر چنین استدالل شود ،که کسانیکه در اداره پورتال کار مینمایند ،حق دارند ،فضاء یکجانبه را در پورتال حکمفرما
داشته باشند ،ما هم اعتراضی نخواهیم داشت و مانند صدها و هزارها سایت انترنتی ،دیگر با این پورتال هم کاری
نخواهیم داشت و یک ثانیه وقت خود را هم دیگر ،ان شآءهللا این جا ضایع نخواهیم نمود .آنوقت دلتان که خود را
خدمتگاران ارگ ،مبلغین مائوتسه تونگ و با هم بقایای خلق و پرچم و یا هم همسنگران دشمنان شناخته شده اسالم و
مسلمین از قبیل اتاترک و امثالهم نام میگذارید ،دلتان .مگر دیگر ان شآءهللا کسی به این ادعاء وقعی نخواهد گذاشت،
که گویا پورتال ملی بوده و به تمام ملت شریف افغان و افغانستان تعلق دارد.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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در صورتیکه یک پورتال واقعا ملی باشد ،حق دارد از کسانیکه توان آنرا داشته باشند ،طلب کمکهای مالی نیز بنماید
و اگر شخص خودم متیقن باشم ،که از یک پورتال بر ضد عقاید و ارزشهای برحق معنوی خودم و مردمم سؤ استفاده
نمیشود ،بر عالوه همکاری قلمی و معنوی در قسمت برداشت وزنه مالی آن نیز ،به خوشی سهم بگیرم.
اینکه سخنان بی سروپا و عقده مندانه مستعار نویس جدید مجهول مخجول در مورد من درینجا نشر شده ولی جوابیه
من در مقابل وی ،با وجود نشر دوباره حدف شود ،من چطور این پورتال را از خود بدانم و این پورتال را ملی و در
خدمت همه ملت افغان.
یک نکنه بسیار مهم را برایتان محترمانه خاطرنشان مینمایم ،که در قانون مملکتی که ما زندگی داریم یعنی جرمنی و
این پورتال هم از آنجا نشر شده و تابع قانون و مقررات آن میباشد ،اتهام ناحق بر کسی بستن یا ،Verleumdung
کسی را بدنام ساختن یا Rufmordو یا Cyber-Mobbingو امثالهم جرایمی میباشند ،که به توکل هللا متعال
پیگرد قانونی را نیز در قبال دارند ،و این هم واضح شده است ،که درین جرایم ،شخص مجرم و نشریه هردو شریک
میباشند.
در صورتیکه هویت مجرم مجهول باشد باشد ،نشریه یگانه جوابگوی این مسئله باقی میماند.
اگر فراموش تان نشده باشد ،حدود دو سال قبل ،قانون جدیدی پاس شد ،که در صورتیکه یک نشریه بر ضدی شخصی
تبلیغات منفی نماید ،پنجاه میلیون یورو  50000000 €جریمه دارد.
انجنیر صاحب قیس کبیر عزیز ،من شما را از نزدیک ندیده ام و بصورت کامل در قسمت عقاید و نظریات شما ابراز
نظر نموده نمیتوانم .مگر چنانچه برمی آید شما شخص روشن و دوستدار خدمت به وطن و مردم تان معلوم میشوید،
که از زحمات و پروژ ه های مثبت شما ،من همیشه قدردانی و حمایت نموده ام .متیقن هستم که جهانبینی و درایت شما
در یک مستوی بلند تر از آن قرار دارد ،که از نام شما و به نام شما از پورتال تحت مسئولیت سؤ استفاده های
شخصی و سلیقه وی به نفع جهات معینی که در جامعه ما امتحان خوب نداده اند ،صورت گیرد.
من طرفدار جنجال و دعوی با هموطنان مهاجر خود هم نیستم ،مگر در صورتیکه با بی مسئولیتی مواجه شوم ،برای
دفاع از حق قانونی خود و دفاع از حقانیت حق ،ان شآءهللا هیچ دریغی نخواهم نمود.
توکل علی هللا تعالی
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