AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۱/۰۱/۰۷

توریالی کوهی

تقاضای صالحیت وکالت خط از منافع وبسایت افغان جرمن آنالین
سالم و حرمت بی پایان خود را خدمت دست اندر کاران ،خوانندگان و عالقمندان وسایت افغان
جرمن آنالین تقدیم می نمایم!
اسم من توریالی است و "کوهی" تخلص می نمایم .بیش از سه دهه است که در یکی از کشورهای
همجوار فرانسه به سر میبرم و در یکی از دفاتر حقوقی به حیث وکیل مدافع رسمی کار میکنم .تقریبأ
یک و نیم دهه است که سایت افغان جرمن آنالین را بدون وقفه مرور می نمایم .این وبسایت برای
من از هر نشریۀ دیگر ،چه در داخل افغانستان و چه هم در بیرون از افغانستان( ،افغانی و خارجی)
دلچسپ تر و با اعتبار تر است .با آنکه هیچ یک از متصدیان وبسایت را تا هنوز از نزدیک ندیده
ام ،لیکن بخاطر کار عظیمی که انجام میدهند احساس خاص و حرمت زیاد برایشان دارم .خداوند
توفیق دهد که روزی چانس یاری نماید و من موقع آنرا داشته باشم تا دست هر یک از متصدیهای
این سایت را بفشارم و مراتب قدردانی و حرمت خود را برایشان از نزدیک بیان نمایم.
به هر صورت ،هدف اساسی پیام من در واقعیت چیزدیگریست .توجه مرا این روزها جدالی را که
آقای به نام روستار تره کی با پورتال افغان جرمن آنالین به راه انداخته به خود جلب نموده است.
طوریکه گفتم من یکی از عالقمندان سرسخت این وبسایت بوده و حاضرم برای حمایت و دفاع از
نام نیک و اعتبار عالی آن در حد توان ،فهم و امکانات مادی و فزیکی خود سهم بگیرم.
قبل از همه عالقمند استم از آقای تره کی سوالهای آتی را مطرح نمایم و انتظار دارم که او به آنها
جواب مستقیم ،عینی و مسلکی ارایه بفرماید :
اول ،آقای تره کی شما مدعی هستید ،که الی درجۀ دوکتورا در فرانسه تحصیل نموده اید ،درست
است؟
دوم ،آیا این سند را دقیقأ و مطمینأ از کشور فرانسه به دست آورده اید؟
سوم ،هرگاه جواب تان مثبت باشد ،پس لطف نموده ،بفرمائید و بگوئید که کدام نوع از این دوکتورا
را حاصل نموده اید :
 .1دوکتورای یونیورستی (پوهنتون)؟
 .2دوکتورای سیکل سوم؟
 .3دوکتورای دولتی؟
 .4و آیا هرسه نوع دوکتوراهای فوقأ یاد شده ،از نظر اکادیمیک می توانند معادل پی ایچ دی PhD
حساب شوند؟
آقای روستار تره کی ،اگر راستش را میخواهید من منحیث یک شخص عادی ،یک افغان کم و بیش
تعلیم یافته ،دوستدار و خوانندۀ وب سایت افغان جرمن آنالین از این همه توهین ،دشنام ،ماجراجوئی،
تهمت و بهتان شما علیه وسسایت که من عالقمندش استم ،کامأل خسته شده ام .شما در لجام گسیختگی
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بی انتها و بی بنیاد خویش عمأل مرزهای عقالنیت را عبور نموده اید ،و به نظر اینجانب با شما و
همسان شما باید با زبان تند و صریح قانون حرف زده شود.
بنابرین ،به شما یک هفته وقت میدهم تا تمام اسناد ،شواهد ،مدارک ،قرائین ،دالیل مستدل و عینی و
مشهود را دال به آنکه کسی از متصدیان وبسایت از مرجعی یا منبعی یک صد هزار دالر امریکائی
را برای پیش برد اهداف و مقاصدی از طریق وبسایت افغان جرمن آنالین ،دریافت داشته است ارایه
نمائید .در غیر آن ،اینجانب دعوای مدنی را در یکی از محاکم فرانسه علیه شما مفتوح می نمایم ،تا
در برابر ق انون و محکمۀ بیطرف جوابگو باشید .در عین حال ،هرگاه شما اصرار می ورزید که
ادعای تان برخاسته از شایعات و آوازه هاست ،در اینصورت منبع شایعه ،مکان شایعه و افراد شایعه
افگن را نام ببرید ،در غیر آن شخص خود تان به عنوان منبع انتشار شایعه ،مکان شایعه و فرد شایعه
افگن قلمداد خواهید شد.
از مسوولین محترم وبسایت افغان جرمن آنالین احترامانه تمنا دارم تا لطف نموده به من صالحیت
و وکالت خط مبروطه را به منظور نمایندگی از منافع وبسایت شان ترتیب داده در اختیار من قرار
دهند.
قابل یاد آوری میدانم که ارایۀ خدمات حقوقی من به هدف دفاع از حیثیت ،اعتبار و نام نیک وبسایت
در تمام مراحل کامأل رایگان می باشند.
با تجدید حرمت!
توریالی کوهی ،وکیل مدافع
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