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 2016 / 09 / 26 صالحه واهب واصل

 مالی دوستانصارف کمک های مزارش گ

 ،با تقدیم سالم و ادای احترام خدمت همه دوستان عزیزی که اخالقاً مسؤول جواب دهی ایشان در ارتباط با پول جمع شده

بین پورتال موجود است طی اطالعیه ای که هنوز در ج 2015 در وبسایت افغان جرمن آنالین میباشم که در جوالی سال

و یک سرور جدید تقاضاء گردیده بود، تا نسبت تراکم اندوخته های دوستان و کمبود جای بسایت واز دوستان برای بهبود 

 بتوانیم با این کمک مالی افغان جرمن آنالین را ازین سرور به یک سرور جدید انتقال دهیم.  فعلی، در سرور وبسایت

واهم به نمایندگی از تیم کاری ما بوده که برای شفافیت موضوع میخسنت  8و یورو  3309پول جمع شده نزد ما مبلغ 

 توضیح کنم. ذیالً  متذکره در فوق را مبلغرف مص

دند، ما با محترم فرید فهیم یکی از متصدیان ن به پرداخت کمک های مادی آغاز نموکه دوستاماه جوالی از شروع 

یا به دست خود درست نموده اند  پورتال افغان جرمن آنالین که یک بخش پروگرام داخلی این پورتال را خود شان منویل

ا به غیر ر جناب فهیمزیرا پروگرام دست ساختۀ  .همکاری کنندر انتقال وبسایت در یک سرور دیگر تا دصحبت نمودیم 

ی مکرر ما از ایشان برای ها ءو تقاضا سؤال ها از خود شان کسی دیگری نمی توانست انتقال دهد. بعد از دو تا سه ماه

االخره ب، افغان جرمن آنالین قابل پرداخت از جانب پورتال مقدارو توافق پرداخت مزد کار شان به یک ،انتقال وبسایت

ت را یسروری را به کرایه گرفته وبسا ،که هنوز مقدار آن را معین نساخته بودند در برابر پرداخت مزدتا حاضر شدند 

به محترم را، یکسالۀ سرور جدید  ( یورو کرایه ای180) با خود آقای فهیم مبلغمشورۀ  انتقال دهند. تیم پورتال بعد از

خریداری شد. جناب فرید فهیم طور امتحانی، آغاز  اسم و الیسنس سرور سرور، . هنگامی کهنمودند فهیم پرداختفرید 

 . تیمیورو شدند 500طالب  از تیم کاری پورتالدر آغاز  جدید نمودند و برای این کارسرور پورتال به به کار انتقال 

خانم ماللی موسی نظام مبلغ محترمه و ( یعنی سه صد و پنجاه یورو 350از پول های که جناب احسان هللا مایار مبلغ ) پورتال

هفت صد و چهل و چهار  744،75برای ما فرستاده بودند و جمعاً مبلغ ) (هفتاد و پنج سنت سه صد و نود چهار یورو ویعنی  394،75) 

ادۀ که از پول فرست پرداخت نمودندبه جناب فرید فهیم  ( یورو به طور پیشکیپنجصد 500) ، مبلغمیشد یورو و هفتاد و پنج سنت(

مزد کاری محترم فرد فهیم ورو را برای ی پنجصد 500یورو را برای الیسنس و  و هشتاد یکصد 180 ، مبلغبزرگواردو این 

 .باقی مانده است (شست و چهار یورو و هفتاد و پنج سنت 64،75) هنوز  مبلغما  پرداختند که ازین مبلغ نزد تیم

در موجودیت این جانب در اسکایپ که صفحۀ شان را با  بعد از هر یکی دو شبهفته  فرید فهیم تقریباً مدت یک جناب

من شریک میساختند تا من هم بتوانم ببینم، کوشش نهایت خویش را نمودند که وبسایت را به سرور جدید انتقال دهند، اما 

سروری را که به کرایه گرفته بودند، نسب قدیمی و ابتدائی بودن سرور فعلی پورتال، پروگرام های  با تأسف نهایت

باید  ا طوری که شاید وخصوصاً تطابق زبانی نداشت یعنی زبان دری ر .را نمی پذیرفتاین وبسایت تنظیم شدۀ فعلی 

رسد یعنی از راست به چپ نمی پذیرفت و  و هم چوکات و پروگرام پورتال را طوری که فعالً به چشم می نمی گرفت

مشکل خلق می  ،خصوصاً بخش  دست ساخته ای جناب فهیم را که در ساختمان بنیادی این سرور جدیدهمه پروگرام را 

 جناب سعی و تالش .ه از چپ به راست نشان میدادکردم و بر هم محتوای وبسایت را درهتوانست و می کرد، گرفته ن

این مشکل را تجربه کردند. برای ما در قسمت پرداخت ایشان که نشد. وقتی فهم و ذکاوت شان کارگربا تمام فرید فهیم 

در صورت نپرداخت این مبلغ حاضر  نمودند، یعنی کهرا  یورو (چهار هزار 4000خود شرطی گذاشته تقاضای )زد م  

یورو کمک دوستان  یکهزار و هشتصد 1800نخواهند شد که وبسایت را انتقال دهند. برای ما که در آن زمان هنوز تازه 
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)مایار صاحب و خانم نظام( بود قبالً به  که پول دو بزرگوارهم یوروی آنرا  (ششصد و هشتاد 680) و مبلغ ،رسیده بود

زدپرداخت این جناب فهیم پرداخته بودیم.  هیچ نمی دانستیم و مطمئن هم از کمک های بعدی ما چونکه د. ش ناممکن ،م 

 تیم پورتال مؤقتاً از انتقال وبسایت این جا بود کهد کرد. نخواهزیاد تر ک ما کمبه  هم هنوزنبودیم که دوستانی دیگری 

صرف نظر کرده بر این اندیشه شدند که هر زمانیکه پول به اندازۀ کافی جمع شد، یکبار دیگر با جناب فهیم روی 

تا  گذاریم پول های کمکموضوع صحبت نموده به نحوی از انحاء به توافق خواهیم رسید. لهذا تصمیم تیم بر آن شد تا ب

بهتر است که تمرکز خویش را به جای انتقال وبسایت به کار توسعۀ  ا آن زمانحدی که توقع میرود جمع شود و ت

یکی از اب قیس کبیر جنمگر؛  .یمده بودآن نموآغاز به کار با پروژۀ آن  2015 که در اگست متوجه سازیم« قاموس»

مأیوس سخت از کار وبسایت خود شان  مزد و درخواستاز انکار جناب فهیم که  آنالینگر افغان جرمن یمتصدیان د

ا و ه زیاد اندوخته به شکل یک راه حل فوری یک مقدار تا سعی کردندبعد از مشوره با تیم پورتال بازهم ند، ه بودشد

برای  ایند تا ساحه اینم( Back up) کشیده به اصطالحبیرون وبسایت بیس های دیتا های داخلی وبسایت را از داشته

همان  آزاد شود که افغان جرمن آنالین نویسندگان جدید و نوشته های شان و هم برای مقاالت قلمبدستان سابقه دار پورتال

 گونه هم شد. 

و هم متوجه شدند که قاموس نمودند،  از این معضله آگاهی حاصل« افغانستانقاموس کبیر »تیم کاری پروژۀ  زمانیکه

اب ما خواهش کردند جناولین دو شخصیتی بزرگواری که از هم برای رشد و توسعه به پول نیاز دارد، غانستان کبیر اف

 ایتانتقال وبس تا پول های شان به جای غالم انصاری و خانم نصیبه اکرم حیدری بودند. ایشان خواستند صاحب داکتر

 خشنفعت ملی و مهمتر از نشر و پکه یک مبیر افغانستان کباالی قاموس ، که فعالً هنوز ممکن نیست افغان جرمن آنالین

یفۀ فر نه بلکه وظکار یک یا دو ناول ایشان میدانستند که این کار د. ف برسمصربه چند مقاله در یک وبسایت است، 

فرهنگ و ه بلکه برای پولی که داده اند به جیب اشخاص ن ومداطالعات و کلتور افغانستان است. و وزارت  حکومت

ادبی است که جامعۀ ما به آن ماندگار  گنجینۀیک  از طرف دیگر ۀ شان به مصرف میرسد وعبه نفع جام ادب کشور و

اکثر دوستانی که پول فرستاده بودند نظر به اهمیت کار توسعۀ بعد از آن به جا می ماند.  سخت نیاز دارد. و جاویدانه

 خواستند تا پول های شان را در توسعه و انکشاف قاموس به مصرف برسانیم.قاموس را بر انتقال وبسایت ترجیح داده 

 باید  به مصرفکدام هدف پولش برای که تصمیم بگیرد  هم دارد تاکلی آنرا  اختیارمیدانید که هر کسی پول میدهد  شما

خواست به کار ببریم که  را به همان اهدافی ها کردیم که پول . لهذا ما سعی و تالش ایمانی و وجدانی خویش رابرسد

ستان کبیر افغاندر راه قاموس هم خواهر ما خانم نظام که نمی خواستند حتی یک سنت شان چنانچه . استپول فرستندگان 

ند، ما پول ایشان را در ه بودکرد خواهشجدی مصرف شود و طی چند ایمیلی از متصدیان پورتال افغان جرمن آنالین 

 که برای انتقال وبسایت داده شود، همان ایشان میخواستندمیخواستند.  ایشان آرزو داشتند و ف کردیم کههمان راه مصر

که  ،قاموس مصرف نشوده محترم فرید فهیم داده شود، که باز هم شد، و میخواستند که برای توسعۀ شد، میخواستند ب

پروگرام این سرور کهنه در سرور و ما، رید فهیم اما؛ این که بدبختانه با وجود کوشش های مکرر جناب ف. همان شد

توسط خود محترم فرید فهیم سرور را گرفتیم، نام دومین را  .جدید تطابق نکرد. گناه ما نبود. ما سعی کلی خود را کردیم

پرداختیم. اینکه ( یورو 500م، بخش اول مزد کار جناب فهیم را )پرداختی( یورو 180)کرایه سرور را  ریزرف کردیم،

 نشد و سرور قبول نکرد کار ما نبود. 

درین زمان ما برای تنظیمات کاری قاموس هم به وبسایتی نیاز داشتیم تا دیتابیس ها را تهیه دیده لغات و اندخته های را 

 دیم. جنابکه دردوسه ماه گذشته جمع آوری و تهیه نموده بودیم داخل دیتابیس ها کنیم و در صدد خریداری سروری بو

فرید فهیم لطف نموده برای ما پیشنهاد نمودند که خوب شما پول وبسایت را برای یکساله داده اید و انتقال وبسایت هم 

شما میتوانید از همین سرور استفاده نموده کار های تان فعالً نمی شود. پس تا همین یکسالی که پول سرور پرداخت شده 

کرایه گرفته شده، معلق و بی استفاده مانده بود در حالیکه پول یکسالۀ آن هم پرداخت را به پیش ببرید، زیرا سرور به 
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شده بود. بلی! ما پیشنهاد را قبول نموده کار قاموس را آنجا آغاز کرده الی هشت ماه در آن سرور روی قاموس کار 

جناب داکتر صاحب نعیم اسد با س که کردیم و قبل از آنکه یکسال ما پوره شود سرور را رها نموده به سرور جدید قامو

لطف نهایت شان برای قاموس کبیر افغانستان به همت خود و کمک دوستان آلمانی شان و یونیورستی بوخوم جرمنی 

  .، محتوای قاموس را انتقال دادیمبرای یکسال به طور رایگان به کرایه گرفتند

 تندمسو همه  ه و دیگر مربوط انتقال وبسایت نه بلکه مربوط پروژۀ قاموس میشوندباقی پول های که جمع آوری گردید

یورو که برای  680سنت( در کل. منفی  8یورو و  3309یعنی ) وجود است،در جبین پورتال در صفحۀ اطالعیه هنوز م

به اجازۀ خود فرستندگان  برای نیاز مندی های قاموس ( که2279( منفی )2629انتقال وبسایت مصرف شد، باقی ماند )

مصرف  برای سرور، سافت ویر های الزم، مزد کار اشخاص کمک کننده در کار دیجیتال سازی کلمات و غیره به

زمانی که فرستندگان پول کمکی  یوروی آن نقد در نزد ما موجود است. هر 350 و اسنادش موجود است. و فعالً  رسیده

از ما طالب ثبوت و جوابدهی شوند برای مصرف کمک های خیریۀ شان که برای ملت و  «کبیر افغانستان قاموس»

م. جواب ارائه کنیدر ایمیل های شخصی شان شان خود برای  منفعت ملی شان پرداخته اند ما حاضریم یک به یک با سند

 نوشتۀفعالً این زیرا موضوعات شخصی و داخلی یک تیم برای خود تیم جالب و دلچسپ میباشد نه برای همه مردم. 

 وعکه موضو خانم ماللی موسی نظام خدمت محترم فرید فهیم  هم که بیرون داده شد. توضیحات است کهممتد و فروهشته 

. با آنکه در افکار من حتی برابر یک فیصد هم توقع این نمی مبهم مانده بودبسیار مهم ولی کمک های مالی برای شان 

رفت که ما باید خصوصیات کاری خود را مجبور هستیم با همه خوانندگان حتی از طریق وبسایت های دیگر شریک 

 وجود ندارد.نشر آن  سازیم اما به هر صورت. وقتی شفافیت موجود است، ترسی در

ما درین اندیشه هستیم که چون سرور فعلی قاموس به اندازۀ کافی چی که اضافه تر از در حال حاضر  به هر صورت 

 در همین سرور قاموس کافی جا دارد اگر محترم فرید فهیم با ما موافق باشند میتوانیم وبسایت افغان جرمن آنالین را

( یورو باقی 350ای جمع شده نزد ما فقط )از پول هقسمی که در باال هم تذکر یافت در حال حاضر انتقال دهیم، اگر چه 

زد کار فرید جان را پوره نمی تواند. اما . مانده است خاطرم را به خود  بعد از این همه جار و جنجال هاسؤالی که و م 

یس قانجنیر یت ملی است و مربوط به دو نفر افغان جرمن آنالین که یک وبسامشغول می سازد این است که وبسایت 

ود و اگر مزد پرداخته شفرید فهیم می شود. اگر کاری برای آن توسط محترم فرید فهیم انجام میشود، باید انجنیر و  بیرک

که مانند  ها قیس کبیر صورت می گیرد، اصالً نامی هم از پرداخت مزد به لب نمی رود. مامحترم توسط  کاری

ه ب چه رسد به پرداخت مزد هم دانسته نمی شود حتی قابل یاد آوریکار ما لدین شب و روز زحمت می کشیم، امالنصر

 برای من مثل همیشه مبهم باقی مانده است. ی بود. این سؤالکار ما و ما هرگز هم نخواسته ایم و نخواهیم خواست
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