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   ۲۰۱۹/ ۰۹/ ۱۴                               قیس کبیر
  

  یجناب عباس اتیچرنددر مورد  یح یتوض

 نظر آقای عباسی  را  درین ارتباط در لینک زیر مطالعه  کرده میتوانید. ،احت بیشتر اگر عالقه داشتیدبرای وض

 توضیحی در مورد شهکاری از افغان جرمن آنالین

 

که قبل از جواب دادن به ایشان اول به خدمت عباسی   ،ری صاحب باعث شدنویسم اما نوشته اخیر نو گرچه نمیخواستم  جوابی ب 

 صاحب برسم. 

 بپر دازم.  ، میخواهم جهت جلوگیری از ضیاع وقت به شکل نکته وار به جواب )سلیم سالمت(  اسم مستعار آقای عارف عباسی

فغان جرمن آنالین در طول فعالیت های شانزده ساله اش   ال اپورت  رتباط  باید بگویم که: ا  درین -انشعاب پورتال:   -1
از کدام حزب و یا   ن  هر نوع عالقه و جهت گیری شخصی همیشه  به صورت خالصانه و صادقانه ، با استناد و بدو

از جناح های وابسته  و غیر   جناح مطالبش را تهیه دیده  و  در دسترس عالقه مندانش  قرار داده و هیچگاهی ترس 
پورتال   ، که ی که خود شان را وابسته با کدام جناح و یا گروهی میدانستند و عالقه داشتندوابسته نداشته و ندارد. آنان 

افغان جرمن آنالین هم مطابق میل آنها رفتار کند و فقط یک جهت را انتخاب کرده برای آنها تبلیغ کند، نتوانستند با این 
همکاری شان را ادامه دهند.  لهذا محوطه را برای خود تنگ   قرار گرفته و  ردمی پورتال در یک خط لی  و مروحیۀ م

دانستند و با بهانه گیری های بسیار ضعیف و پیش پا افتاده انگشت انتقاد  بلند کردند و باالخره وقتی در مقابل توانائی 
  ی شان  شما  خط فکری، عقیده،فتند. که امروز در وبسایت ها پورتال تاب آورده نتوانستند، راه شان را گرفتند و ر 

 آیدیولوجی و پیروی شان را از جناح ها و دولت های خاص به خوبی از ورای نشر مطالب شان مشاهده میکنید.
شما دوستان و عالقه مندان این وبسایت مردمی شاهد هستید که از آغاز تا الحال  در سیستم کاری پورتال  هیچ نوع    -2

ن یگانه دلیل اصلی  دو بار انشعاب  در پورتال است و  ل  همیشگی  به پیش میرود. ای تغییری نیامده و به همان روا 
 باقی همه جفنگیات.  

 

آقای سلیم سالمت، اگر این  رگان ما یک متل دارند »پیش پنج هم پنج، پیش صاحب پنج هم پنج« بر   -مستعار نویسی:

عار نویسی  مینویسید  نمی بود اما وقتی شما از مست نمی شدم و برایم اینقدر مهم ادعاء را کسی دیگر میکرد، شوکه 

سلیم  ید  که برضد سجیه به اسم مستعار ) عالوه بر اینکه  تعجب میکنم نهایتاً سبب خندیدنم میشود.  مگر این شما نبود

 ه دفاع می کردند؟ می نوشتید و خانم ماللی نظام و آقای انوری در مقابل شما از خانم سجی (  سالمت  

خانم زیر نام مستعار تان، که در آن  ،وقتی شکایتنامه تان از طریق ایمیل به مرحوم هاشمیان رسید ،تان شده آیا فراموش

به صد ها افغان دیگر از جمله خود خانم  سهواّ نظام  را به کفر مطلق متهم  ساخته بودید و مرحوم هاشمیان آن ایمیل را 

ما  در صدد آن شدند تا شما را از پورتال  وستانشو خانم نظام  و د ... نام اصلی تان افشاء شد، نظام  فرستاده بودند

 اخراج کنند؟   

و باعث نگهداشت شما در پورتال   برخاستمو... این من بودم که  به پشتیبانی از شما شد حتی ادعایی پرچمی بودن شما 

خانم نظام  را می   ه ایمیل هایبدون اجاز   “Spyware“توسط سافتویر جاسوسیفراتر رفتید که  حد  تا شدم. شما 

 بام انداختید...  تشت رسوایی تانرا خوتان از خواندید. این کدام رازی نیست که من آنرا افشاء می کنم. 
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از خیرات شما به پورتال هم   ونمود که هزاران نفر باخبر شدند  ءحتی خانم سجیه موضوع را از طریق تلویزیون افشا 

   . صدمه رسید

 م کرده بودشان  لغوی اشتباه   ایشان را متوجه یک  من  یکه به خاطر آقای عباسی  دلیل تاخت و تاز 

که این یک  تهمت محض است ما هیچ  این اند،  اول  ا بسیار زیاد آموختانده ایشان ادعاء دارند که  استاد من بوده اند و مر

من وقت خود   و یا کند وزش منصرف آمحد ارتباط نزدیک و صمیمانه نداشته ایم که ایشان وقت  خود را  وقتی  تا آن 

هیچ شخصی ضرورت به داشتن یک معلم ندارد.   یا تکنالوجی امروز ایشان بگذارم. زیرا ب  را به خاطر آموختن با

پس  به گفتۀ شما این »بیسوادی« من که شما بار بار   تشکر از شما! فرض کنیم که شما مرا همه چیز را یاد داده اید. 

.  آیا استاد  عاء آنرا داریدبر میگردد به سواد استاد من که خود تان اد رخ من بکشید، به صفت یک عیب  بهمیکوشید 

 نیاموخته ام......؟  یو  که من هیچ چیزی از   ،زبان دری من همینقدر بیسواد بوده 

ز  که در عرصۀ زبان واقعاً ا  فردی  ،از چیزی که هرگز منکر نخواهم بود و همیشه مدیون ایشان خواهم ماند این است

شان درین عرصه هستم   های دیون همه احسانکه تا زنده باشم م ،جناب ولی احمد نوری هستند ، ایشان بسیار آموخته ام

 و میباشم.  و با افتخار میتوانم از ایشان  به صفت استادم یاد کنم و سپاسگزاری نمایم.

 من  استاد زبان دری یک شوخی بااینهم  

ا  که بدون فاصله نوشته می شود، ولی شما در نوشته هایتان فاصله ها ر ،است نورافگن اسم ترکیبی یک سامان اول : 

میتواند سبب  شما برای  مدهش بود که  بسی عمال قراء برای قریه جات اشتباهت هیچوقت مراعات نمی کنید، اما اس

 شود. سرافگندگی 

اید، و سعی  این نکته را باید جدی خاطر نشان بسازم که:  اینکه حسودانه و وقیحانه در مقابل قاموس سنگر گرفته  دوم:

استهزاء  کار های ما را توهین کنید و کم بزنید،  باید بدانید که  این عمل شما فقط و فقط  سبب   نموده اید، با طعنه  و 

  زیرا قاموس که به گفته شما و تیم  تان توسط  یک چند بیسواد تأسیس شده  استهزاء و  مالمت ادبی خود شما خواهد شد. 

از نظر تحصیلی همه تا   که یشخصیت بسیار برازنده و توانا 20زحمات و فعالیت های   امروز  کار های آن با است،

یقی در  اد اصلی و حقتحصیالت شان را به اتمام رسانیده اند و همچنان سالها منحیث است   داکتری و ماستریدرجه های 

اده  در رشته های مختلف زبانی و  اد و هرات تدریس کرده اند  و از تجارب کاری فوق العپوهنتون های کابل، جالل آب 

ایشان شب و روز  با محبت و احساس   . اقتصادی و حقوقی و تاریخ و جغرافیه برخوردار هستند،  صورت می گیرد

و مادی  با ما  در بخش های مختلف قاموس کار میکنند. اگر اینرا برای تان  وطن پرستی بدون هیچ نوع تقاضای مالی 

زیرا آنکه  دهن باز   سودان توهین و تحقیر شدیم، تحمل کردیم،دو سه نفر هر قدر  توسط ح که  ما ،یک گوش زد بدانید

ار که همکاران ما  این شخصیت های بزرگوبه اما توهین  .میکند  در اصل شخصیت و دانستگی خود را بیان میکند

تیم ما قابل پذیرش و   به هیچ صورت و از جانب هیچ یک از اعضای  ،هستند و اشخاص خیلی معزز و محترم هستند

   تحمل نیست.

این قاموس گذاشته شده، هضم کرده نتوانسید، برای معلومات جانبی تان    ما  تا امروز اسم »کبیر« را که بهشعباسی صاحب، 

 . ا می نویسم، شاید بتوانید دلیل آنرا درک کنیدخود روظائف و خدمات  

 معرفی اصالت افغانستانخش  در ب  وظائف و خدمات من برای قاموس کبیر افغانستان

نظر به    نستان.برای قاموس از نگاه دیزاین و انتخاب تکنالوجی برای تحقق قاموس کبیر افغا  گذاشتن اساس یک طرح جامع

یدن قاموس استفاده شود. این  تخصص و تجربۀ کاری خودم تصمیم بر آن شد، تا از سیستم های میکروسافت برای تحقق بخش

        سیستم ها در ذیل معرفی میشوند:

   به حیث آپریتینگ سیستم  R2 2012ویندوز سرور  -

   ر سرور به حیث وبسرو  مایکروسافت انفارمیشن )اطالعاتی( -
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    برای ذخیره سازی به حیث دیتابس )بانک اطالعاتی(  SQL-Server  مایکرو سافت -

 سافتویر های مورد ضرورت    برای انکشاف Visual Studio  مایکرو سافت -

توسط   دیتابس ها)بانک های اطالعاتی(    انکشاف وبسایت دخولی قاموس کبیر افغانستان برای داخل نمودن معلومات در -

 تیم کاری   اعضای

 برای جستجو لغات و دیگر معلومات برای مراحعین    انکشاف وبسایت قاموس کبیر افغانستان -

... . این سافتویر معلومات مورد   C-Sharpبا  Visual Studioهماهنگی و همکاری با سافتویر توسعه دهنده در چوکات  -

 خروجی ارسال می کند.     ایت نظر را از دیتابیس ها )بانک های اطالعاتی( یافته و به وبس

 شکل آن(    ) ترتیب  layoutنگاه بازنگری روزمرۀ لغات و معلومات های دیگری که داخل سیستم می شوند از  -

 « نگلیسی به دری و پشتوعلمی  و مسلکی از زبان ا » در بخش   وظائف و خدمات من برای قاموس کبیر افغانستان

   شناسی بخش اکادمیک برای استادان اقتصاد و زمینو منجمنت در اختیار گذاشتن  

 کل سیستم قاموس کبیر افغانستان.    حفاظت و ذخیره کردن روزمرۀ  -

را تا سر  س   همه روزه بین نویسندگان و همکاران قاموس در   ،برقرار نمودن روابطه و انتقال معلومات های مورد ضرورت -

 دنیا. 

 ندگان خصوصی ما ( و کمک کن IT- Provider Strado AGمدیریت مالی ارائه دهنده تکنالوجی اطالعاتی ) -

روزی که ما در یک محیط پا به  ه خصلت منطقوی از به ارتباط با خصلت های منطقوی فقط همینقدر گفته میتوانم ک

فانی را وداع میگوئیم  از ما جدا شدنی نیست و این عیب هم نیست.   عرصۀ حیات می گذاریم با ماست و تا جهان 

پرستی حفظ کند. زیرا این خصلت یکی از بزرگترین عیب های یک   خداوند همۀ ما را از خصلت های نژادی و قوم 

 شمرده می شود.  شخص 

ی نوشته  و وقتم را صرف  جناب عباس اتی چرندجوابیست که من به قابل یاد آوری میدانم که  این جواب من  آخرین  

نموده ام. ازین به بعد به هیچ نوشته ای  که از طرف ایشان باشد پاسخی ارائه نخواهم کرد و من خودم را به  جواب  

 گفته ها و نظرات هر کس  پابند نمی دانم. 

 پایان
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