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عبدهللا نوابی

جناب دوکتور عثمان تره کی!
مقاله یی شما ،زیر نام  ،موضوع اتهام بر وبسایت افغان جرمن آنالین را خواندم ولی چیزی دستگیرم نشد .اول
نفهمیدم که این مقاله یی شما از جمله یی مقاالت آکادمیک شماست و یا از جمله یی حمایت مشروط از مقاومت مسلح؛
بخاطریکه نظر به نوشته خود شما « - ۲در حالیکه اکثر مقاالت اینجانب صبغه اکادمیک دارند ،برخی از آنها به
حمایت مشروط از مقاومت مسلح تحریر شده است» باید یا این باشد یا آن.
شما مقاله یی خود را با این جمله آغاز میکنید « در چند سال اخیر حوادث مختلفی ظهور کرد که برخی از صاحب
نظران را به احتمال یک معامله پشتپرده میان حکومت کابل و برخی مراجع نشراتی بیرون افغانستان متوجه ساخت».
و در  ۳صفحه یی دیگر تالش نموده اید تا آن را ثابت کنید.
جناب دوکتور شما لطفا توضیح بفرمایید که « حوادث » ایکه در چند سال اخیر « ظهور » کرد کدام ها اند؟ دیگر
اینکه شما نگفتید که این « صاحب نظران » کی ها هستند ؟ معیار صداقت کالم شان چیست؟ اسناد شان کدام ها
اند؟ فتوای شان چگونه بشما رسید؟
امروز در افغانستان تعداد به اصطالح « صاحب نظران »«کارشناسان» « آگاهان امور» و امثالهم مثل سمارق
روییده اند.
شما می نویسید « ..در اخیر سال  ۲۰۱۸م در اوج پخش خبر مذاکرات سری میان امریکا و طالبان یکی از شاګردان
حقوق مقیم آلمان که نوشته های مرا همیشه از نظر میګذراند و با کابل ارتباط منظم دارد ،بمن در رابطه به آوازه
تالش حکومت برای دریافت طرق استفاده تبلیغاتی از منابع نشراتی بیرونی اطالع داد».
جناب دوکتور ،زمانیکه ادعا های شخص شما منحیث داکتر حقوق بر بنیاد افواهات ،اتهامات ،عاری از مستندات
استوار است چطور گفته های یک « شاگرد حقوق » را منحیث سند پذیرفت؟
دگر اینکه تبلیغ نه تنها حق بلکه اطالع رسانی وظیغه یی دولت هاست .به باور من ضعف بزرگ دولت در تبلیغات
کم رنگش است .ضعف دستگاه تبلیغاتی یی دولت میدان را برای تبلیغات زهرآگین و تروریستی یی دشمنان وطن
فراخ تر ساخته است.
بنظر من به همان پیمانه که جنگ مسلحانه در مقابل دشمنان وطن ضروریست به همان اندازه ،به خصوص در
شرایط امروز اطالعات آزاد ،جنگ تبلیغاتی اهمیت حیاتی دارد .اگر واقعا ً دولت در این راه سرمایه گذاری کرده
باشد کاریست بجا و قابل تقدیر.
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جناب دوکتور شما در جای یی نوشته اید «  ۴ـ سایت افغان جرمن به موازات مخالفت با نشر مواضع ضد حکومتی،
برخالف مشی نشراتی سائرسایت های انترنتی به پخش اعالمیه های رسمی حکومت و مرکه ها و بیانیه های مقامات
حکومتی مبادرت ورزیده است».
شما حتما میدانید که « ضدیت با حکومت» و«انتقاد از حکومت» دو موضوع کامال جدا از هم است .مواضع ضد
حکومتی یعنی بغاوت و شورش گری در مقابل حکومت .از آنجایی که حکومت در افغانستان مبنای دموکراسی و از
بطن یک انتخابات سر برآورده ( .اینکه چه تعداد در انتخابات سهم گرفتند ارتباط میگیرد به اینکه چه تعداد خواستند
و چه تعداد توانستند اشتراک کنند ) حکومت قانونی بوده و شورش در مقابل آن عمل ضد منافع ملی و جرم است.
البته حق انتقاد برای همه محفوظ میباشد .اگر سایت افغان جرمن آنالین از انعکاس همچو مواضع امتناع ورزیده
باشد کاریست بجا.
و هم با استناد به نوشته یی خود شما « برخالف مشی نشراتی سائرسایت های انترنتی به پخش اعالمیه های رسمی
حکومت و مرکه ها و بیانیه های مقامات حکومتی مبادرت ورزیده است».
یعنی بجز سایت افغان جرمن  ،سایر سایت های انترنتی ،نظر به مشی نشراتی یی شان ،اعالمیه های رسمی یی
حکومت ،مرکه ها و بیانیه های مقامات حکومتی را نشر نمی کنند .پس نگفته اعتراف میکنید که افغان جرمن آنالین
یگانه وبسایت اینترنتی است که معتقد به دموکراسی و ارزش های آن است .مگر نه اینکه پخش مسند و متوازن اخبار
از اصول اساسی یی رسانه های آزاد است؟
در مورد اینکه در جمع « سایت های بیطرف که وابستګی سیاسی ندارند » از بی بی سی یاد نموده اید تعریف
بیطرفی و غیروابستگی را در ذهنم مغشوش ساخت.
در ادامه نوشته اید « موارد دیګری پیوند فکری و وابستګی سیاسی سایت افغان جرمن را به حکومت کابل بیان
میکند .ازجمله :
 جنګ و صلح مخالفت با طرح مرحله انتقالی ګذار از جنګ سلب افغانیت از همه طالبان و کوبیدن تاپه پنجابی به آنها تمرکز به تخلفات جنګی طالبان و چشم پوشی و حتی توجیه جنایات جنگی کشور های خارجی واداره کابل»جناب دوکتور ،ـ اگر نه جنگ و نه صلح پس چه؟
ـ ملت « مرحله یی انتقالی»را همچون خواب وحشتناک بیاد دارند .مگر نگفته اند آب آزموده را آزمودن خطاست؟
ـ فرق یک تروریست افغان و یک تروریست پنجابی را که هر روز مردم بیگناه  ،مسلمان و بی دفاع ما را بخاک
و خون می کشاند در چیست؟ـ
لطفا «تخلفات جنګی» و « جنایات جنگی» را توضیح دهید .تا روشن شود که منظورتان از اینکه طالبان مرتکب
تخلفات جنگی و دیگران مرتکب جنایات جنگی می شود معلوم گردد.
باز هم مینویسید « من حاضرم که در رابطه به اتهام به سایت افغان جرمن از منبعی که خبر پخش شده است معلومات
مزید بدست بیاورم ».یعنی چه؟ شما بدون داشتن معلومات « کامل» به یک وبسایت بزرگ و ملی و با پرستیژ اتهام
می بنیدید؟
بنام خدا شما یک داکتر هستید؟.
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..جالب ترین بخش آخرین جمله یی شماست « با آنهم تا زمانیکه سایت افغان جرمن توسط یک مرجع قضایی محکوم
نشده است ،بری الذمه شناخته میشود».
آگر سایت افغان جرمن بری الذمه است  ،پس نوشتن  ۳صفحه چه الزم بود  .وقت خود و دیگران را ضایع کردید.
مگر خواستن یک معذرت مشکل تر از نوشتن  ۳صفحه است؟
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