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اول   نشد.  رمیدستگ   یز یچ  یرا خواندم ول  نیافغان جرمن آنال  تی بر وبسا   نام ، موضوع اتهام  ری، زشما  یی  مقاله

مشروط از مقاومت مسلح؛    تیحما  ییاز جمله    ا یشماست  و    کیمقاالت آکادم  ییشما از جمله    ییمقاله    ن یکه ا  دمینفهم

از آنها به    یدارند، برخ  کیصبغه اکادم  نجانبیا  قاالتاکثر م  کهیدر حال-  ۲نظر به نوشته خود شما »    کهیبخاطر

 آن.  ایباشد   نیا ای دیشده است« با ریمسلح تحر مشروط از مقاومت تیحما

از صاحب   یظهور کرد که برخ  یحوادث مختلف  ری» در چند سال اخ  دیکنیجمله آغاز م  نیخود را با ا  ییمقاله    شما

افغانستان متوجه ساخت.«    رونیب  یمراجع نشرات  یحکومت کابل و برخ  انیمعامله پشتپرده م   کینظران را به احتمال  

 .دیتا آن را ثابت کن دیتالش نموده ا گرید ییصفحه   ۳و در 

 گری» ظهور « کرد کدام ها اند؟ د  ریدر چند سال اخ  کهیکه » حوادث « ا  دییبفرما  حیدوکتور شما لطفا توض  جناب

اسناد شان کدام ها    ست؟یصداقت  کالم شان چ  اریها هستند ؟ مع  ی» صاحب نظران « ک   نیکه ا  دیشما نگفت   نکهیا

 د؟یشان چگونه بشما رس یاند؟ فتوا

«»کارشناسان« » آگاهان امور« و امثالهم مثل سمارق   در افغانستان تعداد به اصطالح » صاحب نظران  امروز

 اند. دهییرو

  ردان ګاز شا  یک یو طالبان    کایامر  انیم  یم در اوج پخش خبر مذاکرات سر  ۲۰۱۸سال    ری» ..در اخ  دیس ینو  یم  شما

آوازه   و با کابل ارتباط منظم دارد، بمن در رابطه به  ذراندیګ از نظر م   شهیمرا هم  ی آلمان که نوشته ها  میمق حقوق

 ع داد.«  الاط یرونیب ینشراتاز منابع  یغاتیطرق استفاده تبل افتیدر یش حکومت براالت

از مستندات   یعار  ، ، اتهاماتافواهات  ادیداکتر حقوق بر بن  ثی شخص شما منح  یادعا ها   کهیزمان   دوکتور،  جناب

 رفت؟یسند پذ ثی » شاگرد حقوق « را منح کی یاستوار است چطور گفته ها

 غاتیدولت هاست. به باور من ضعف بزرگ دولت در تبل  یی  غهیوظ  ینه تنها حق بلکه اطالع رسان  غیتبل  نکهیا  دگر

دشمنان وطن    یی  یستیو ترور  نیزهرآگ  غاتیتبل  یرا برا  دان یدولت م  یی  یغاتیضعف دستگاه تبل  کم رنگش است.

 فراخ تر ساخته است.  

خصوص  در  ه  ، ببه همان اندازه  ستیکه جنگ مسلحانه در مقابل دشمنان وطن ضرور  مانهیمن به همان پ  بنظر

ً اگر واقع  دارد.  یاتیح  تیاهم  یغاتیامروز اطالعات آزاد، جنگ تبل  طیشرا کرده    ی گذار  هیراه سرما  ن یدولت در ا  ا

 . ریبجا و قابل تقد ستیباشد کار
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 ،یافغان جرمن به موازات مخالفت با نشر مواضع ضد حکومت  تیـ سا  ۴»    دینوشته ا  یی   یدوکتور شما در جا  نابج

مقامات  یها هیانیحکومت و مرکه ها و ب یرسم یها هیبه پخش اعالم یانترنت یها تیسائرسا ینشرات یبرخالف مش

 است.« دهیورز مبادرت  یحکومت

با حکومت« و»انتقاد از حکومت« دو موضوع کامال جدا از هم است. مواضع ضد    تیکه » ضد  دیدانیحتما م   شما

و از    یدموکراس  یکه حکومت در افغانستان مبنا  ییدر مقابل حکومت. از آنجا  یبغاوت و شورش گر  یعنی یحکومت

چه تعداد خواستند   نکهیبه ا ردیگیارتباط م  تندچه تعداد در انتخابات سهم گرف نکهیانتخابات سر برآورده. ) ا کیبطن 

و جرم است.    یبوده و شورش در مقابل آن عمل ضد منافع مل  یو چه تعداد توانستند اشتراک کنند ( حکومت قانون

  ده یاز انعکاس همچو مواضع امتناع ورز  نیافغان جرمن آنال  تی.  اگر ساباشدیهمه محفوظ م  یالبته حق انتقاد برا

 بجا.  ستیباشد کار

  یرسم  ی ها  هیبه پخش اعالم  یانترنت  یها  تیسائرسا  ینشرات  یبرخالف مش  خود شما »   یی شته  هم با استناد به نو  و

 است.«   دهیورز مبادرت یمقامات حکومت یها هیان یحکومت و مرکه ها و ب

  یی  یرسم  یها  هیشان، اعالم  یی  ی نشرات  ی، نظر به مشیانترنت  یها  تیسا  ریسا  افغان جرمن ،   تیبجز سا  یعنی

  ن یکه افغان جرمن آنال دیکنیکنند. پس نگفته اعتراف م یرا نشر نم یمقامات حکومت  یها هیانی، مرکه ها و بحکومت

پخش مسند و متوازن اخبار    نکهیاست. مگر نه ا  آن  یو ارزش ها  یاست که معتقد به دموکراس  ینترنتیا  تیسا وب  گانهی

 آزاد است؟  ی رسانه ها یی یاز اصول اساس

ا  در ا  ادی   یس  یب  ی ندارند « از ب  یاسیس  ګیکه وابست  طرفیب  یها  تیدر جمع » سا  نکهیمورد   فیتعر  دینموده 

 را در ذهنم مغشوش ساخت.  یروابستگ یو غ یطرفیب

 ان یافغان جرمن را به حکومت کابل ب  تیسا  یاسیس  ګیو وابست  یفکر  وندیپ  یریګ » موارد د  دیادامه نوشته ا  در

 . ازجمله : کندیم

 و صلح   ګجن - 

   ګاز جن ذارګ یمخالفت با طرح مرحله انتقال -

 به آنها  یتاپه پنجاب دنیاز همه طالبان و کوب تیسلب افغان -

 واداره کابل«  یخارج یکشور ها یجنگ  اتیجنا هیتوج یو حت یطالبان و چشم پوش ګیتمرکز به تخلفات جن  -

 دوکتور، ـ اگر نه جنگ و نه صلح پس چه؟  جناب

 دارند. مگر نگفته اند آب آزموده را آزمودن خطاست؟   ادیهمچون خواب وحشتناک ب  «رایانتقال ییملت » مرحله  ـ

دفاع ما را بخاک    ی، مسلمان و ب  گناهیرا که هر روز مردم ب  یپنجاب  ستیترور  کیافغان و    ستیترور  کیفرق     ـ

   ست؟ـیچکشاند در  یو خون م

طالبان مرتکب    نکهی. تا روشن شود که منظورتان از ادیده  حیرا توض  «یجنگ   اتیو »  جنا   «ګی»تخلفات جن  لطفا

 شود معلوم گردد.  یم یجنگ  اتیمرتکب جنا گرانی و د یتخلفات جنگ 

  است معلومات که خبر پخش شده    یافغان جرمن از منبع  تی» من حاضرم که در رابطه به اتهام به سا  دیسینویباز هم م 

اتهام   ژیو با پرست  یبزرگ و مل   تیسا وب   کیچه؟ شما بدون داشتن معلومات » کامل« به    یعنی.«  اورمیبدست ب  دیمز

 د؟ یدیبن یم

 .؟دیداکتر هست کیبنام خدا شما  
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محکوم   ییمرجع قضا  کیافغان جرمن توسط    تیسا  کهیشماست » با آنهم تا زمان   ییجمله    نیبخش آخر  نی..جالب تر

 .«شودیم  الذمه شناخته ینشده است، بر

.  دیکرد  عیرا ضا  گرانیصفحه چه الزم بود .  وقت خود و د  ۳الذمه  است ، پس نوشتن    یافغان جرمن بر  تیسا  آگر

   صفحه است؟   ۳معذرت مشکل تر از نوشتن  کیمگر خواستن 
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