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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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داكتر محمد داؤد جالل
بسم هللا الرحمن الرحيم

همكارى با مجرم جرم است
یک کذاب حاقد دو روز قبل چتیات یا شطحیاتی را به آدرس اینجانب نوشته ،الحمدهلل روی سیاه منحوس خود را
سیاهتر نموده است .پورتال «افغان جرمن انالین» هم بدون درنظر داشت اصول ژورنالیزم و قوانین نشرات
مخصوصا حاکم در اروپا منجمله کشور آلمان ،آن سخنان بی مسئوالنه را که شامل هتک حرمت به شخصیت و مقام
یک خواننده و نویسنده همان پورتال که بنده باشم به خاطر اظهار نظراتم ،جهت قطع جنگ و خونریزى ،تأمین صلح
و آرامى و آبادى و شناسائى و به پنجه قانون سپردن عامالن و پشتیبانان اصلى قتلهاى نهایت مجرمانه و
ردیالنه بیگناهان از جمله محصالت و محصلین مظلوم ،به روز دوشنبه قبل در پوهنځی حقوق پوهنتون کابل ،نشر
نموده ،که خود را با وی شریک جرم ساخته است.
در صورتیکه پولیس آلمان به دستور څارنوالی ( )Staatsanwaltschaftو محکمه ،ان شآءهللا خواهان نام مکمل
اصلی و آدرس آنشخص شود و مسئول یا مسئولین پورتال نتوانند ،نام و آدرس آنشخص را در اختیارشان قرار دهند،
در آنصورت هردو مسئولیت ،یعنی مسئولیت نشر یک نوشته بی سند و نهایت توهین آمیز در حق یک انسان بیگناه
و کوشش نمودن به تخریش و ترور شخصیت وی ،و در عین حال ،مسئولیت خود آن نوشته غیرقانونی و مجرمانه
را ،ان شآءهللا به دوش خواهد داشت.
توکل علی الحی الذي الیموت.
این شخصی که تحت نام قاسم قاسمی به عنوان اینجانب نوشته است ،متیقن نیستم ،که همین نام اصلی اش است و یا
یکی از کسانیکه تحت نام اصلی اش هم بعضا سخنان اشتکانه و میانتهی اش را میخوانیم ،که حتی زمانی به صراحت
اظهار داشته بود ،کت میداندکه نوشته هایش دروغ اند ،اما برای تبلیغات خوب است!!.
چنانچه یکباری قبال هم به این شخص یادآوری نموده بودم ،همین حدود یكى دو سال قبل ،توسط وى بدون كدام مقدمه
خبرى در صفحه نظر سنجی افغان جرمن نشر شد ،مبنی برین که نظر محمد مطمئن که سخنگوی طالبان میباشد و
تحت نام مستعار ذبیح هللا مجاهد ،با رسانه ها مصاحبه مینماید ،دیروز در کابل ،هنگام مصاحبه با تلویزیون الجزیره
توسط حکومت کابل دستگیر شد .در حالیکه هر کسیکه مصاحبه های این دو نفر محترم را کم نیستند ،شنیده باشد،
میداند ،كه صداهاى این دو نفر كامال از هم متفاوت بوده و دو نفر مختلف اند.
من به این ر اپورتر خیالى كه توسط یك و نیم فرد معلوم الحالى از قماش خودش بسیار تشویق و استقبال هم و منحیث
مؤمن صادق و بهترین مسلمان ،مدال و تصدیق هم گرفت (در حالیكه نمیدانم ازین یكى دو نفر منجمله خود همین
شخص ،چقدر به اسالم منحیث دین اصال باور دارند ،کدام وقت باوضوء یا بی وضوء نماز هم خوانده اند یا نه ،از
صداقت و راستگویى شان كه مپرس!!!) ،به صراحت اظهار میدارم ،كه:
فرضا اگر من واقعا آیات متبركه قرآن شریف و احادیث مبارك حضرت خیر البشر ،رهنما و معلم راستین انسانیت،
محمد مصطفى صلى هللا علیه و سلم ،را به خاطر فریب و ریا ذكر نمایم ،از آن همه سخنان بد و تهمتهاى بى بنیادى
كه بر من بسته شده اند ،به مراتب بدتر خواهم بود ،ولى اگر آنهمه كوشش و نصیحت با وقف وقت واقعا گرانبهایم،
از روى اخالص و نیت نیك ،جهت تنویر جامعه ،منجمله اشخاص مثل خودت ،در پرتو ارشادات ربانى به اساس آیت
و حدیث شریف ،چنانچه خواست هللا و پیغمبر بوده است ،باشد ،در قدم اول هللا متعال ،خودت ،همفكرانت و همكارانت
را هدایت و توفیق توبه و اعمال نیك نصیب نماید .و اگر خودتان با عناد و گریز از حق و جبهه گیرى در مقابل حق،
دروازه هاى هدایت و توبه را برخود بسته باشید ،هللا متعال منتقم خودتان و درین راه بد ،همكاران تانرا چنان رسوا
و ذلیل و شرمنده نماید ،که به دیگران نمونه شوید!!!
هللا اکبر وصلی هللا علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه و التابعین ،آمین.
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برای کسانیکه انگلیسی بلد اند ،اینست راپور نیویارک تایمز:
https://www.nytimes.com/2020/11/07/world/asia/kabul-afghanistan-tolo-anchorkilled.html#click=https://t.co/jb2P8p6ld7
و این است ،یک گوشهٔ از صدای ملت زخمی و خشمگین:
rdr_&https://m.facebook.com/watch/?v=1471737123216419
بدینویسله از دوستانیکه از طریق تلیفون و دیگر وسایل ارتباط جمعی ،با من یک جهتی خود را ابراز داشته و مرا
تشویق به اقامه دعوی علیه این کذاب وقیح شریک جرم مجرمین و کسانیکه به وی چنین زمین ٔه را مساعد ساخته اند،
نموده و پشتیبا نی مالی خود را پیشنهاد نموده و آنهایی که در صورت ضرورت ،حتی برای حضور در محکمه و
گواه شدن ،حاضر شده اند ،قلبا تشکری نموده برایشان اظهار میدارم ،كه من روز جمعه با وکیل در تماس شدم و ان
شآءهللا بعد از بررسی همه جانبه موضوع ،در زمینه اقدام مناسب خواهیم نمود.
ان شآءهللا و هلل الحمد ،تمام امكانات مورد ضرورت ،به قدر كافى موجود اند.
حسبناهللا و نعم الوکیل ،نعم المولی و نعم النصیر
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