
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

  

 ۰۴/۰۱/۲۰۲۱                                                   یدوکتور م، عثمان تره ک
  

 تیموضوع اتهام بر وبسا

 جرمن  – افغان

در چند سال اخیر حوادث مختلفی ظهور کرد که برخی از صاحب نظران را به احتمال یک معامله پشت  

 پرده میان حکومت کابل و برخی مراجع نشراتی بیرون افغانستان متوجه ساخت. ازجمله : 

آینده سیاسی شان بدنبا  - الف   تأمین صلح :  نګرانی ګروه های جنګی داخل و خارج حکومت از  ل 

حکومت در داخل، پروګرام حذف فزیکی مخالفین را روی دست ګرفت. وظیفه ترور سیاسی و اخالقی  

 شخصیت های هواخواه صلح بیرون کشور به  بخشی از مدیا و مطبوعات افغانان مهاجر سپرده شد.  

های  -ب   در شبکه  رویدست صلح  پروسه  تخریب  و  موضع حکومت  از  دفاع  کوچک    هسته های 

 اجتماعی  ایجاد ګردید. 

یکی از شاګردان حقوق    م در اوج پخش خبر مذاکرات سری میان امریکا و طالبان  ۲۰۱۸در اخیر سال  

مقیم آلمان که نوشته های مرا همیشه از نظر میګذراند و با کابل ارتباط منظم دارد، بمن در رابطه به  

 منابع نشراتی بیرونی اطالع داد.   آوازه تالش حکومت برای دریافت طرق استفاده تبلیغاتی از 

بعد از یک وقفه طوالنی اخبار سوء استفاده اداره کابل از منابع بیرونی نشرات به کلی به فراموشی  

سپرده شد تا اینکه در ماه ګذشته این خبر که اداره کابل برای ابقای خود در حاکمیت از حساب پول  

لر برای کامپاین انتخاباتی جوبایدن فرستاده است، پخش  گدایی مردم افغانستان مبلغ یک و نیم ملیون دا

 شد. شنیدن این خبر فوراً  خبر قبلی خرید و فروش ویب سایت ها را بمن تداعی کرد. 

 اخبار شنیدګی با فکت ها و قراین به شرح زیر در پیوند قرار ګرفت  : 

مرا در رابطه به خط مشی   اخبار مربوط  کمپاین تبلیغاتی حکومت در بیرون افغانستان کنجکاوی  -۱

نشراتی برخی سایت های انترنتی برانګیخت. بیش از همه متوجه سایت افغان جرمن شدم. افغان جرمن  

به تازګی یکی از نوشته های مرا که در رابطه به سپردن زندانیان طالب به حکومت قطر ) قطر ته  

نوشته شده بود، بعد از دو  (    ۰۹/۲۰۲۰/ ۰۷  –بندیانو سپارل د حقوقی ضوابطو سره اړخ نه لګوی 

ساعت از صفحه اول برداشت و در آرشیف زندانی ساخت. این نوشته پس از یک وقفه قطع همکاری  

با سایت افغان جرمن صرفاً به قصد درک موضع  واقعی سایت با مخالفین حکومت ارسال شده بود.  

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_etehame_wareda_ba_ago_.pdf


  
 

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نشرات سایت افغان جرمن دریافت  این شیوه سانسور مرا متیقن ساخت که اداره کابل حق نظارت را بر  

 کرده است. قبل ازین نیز برخی مقاالت من در فیلتر سانسور بند مانده بود. 

در حالیکه اکثر مقاالت اینجانب صبغه اکادمیک دارند، برخی از آنها به حمایت مشروط از مقاومت    -۲

فغان جرمن مطالبه کردم  مسلح تحریر شده است. طی سالیان اخیر الاقل از دو تن از متصدیان سایت ا

به راحتی    بتوانم  تا  برویم بکشایند،  از نشر، باب آرشیف سایت را  باز مانده  ثبت مقاالت  برای  که 

مضامین را، خود انالین کنم.  در حالیکه این حق به همکاران قلمی هواخواه حکومت قبالً اعطا شده  

لف سرسخت حکومت، کم لطفی به  بود، در رابطه بمن به مثابه شخص حامی مشروط طالبان و مخا

خرچ داده شد. این برخورد سایت افغان جرمن بمن این انتباه را قوت بخشید که احتماالً بدنبال جور  

 آمد های پشت پرده  اداره سایت از کنترول ادارچیان شناخته شده وی بیرون شده باشد. 

 جرمن شنیده ام. من بار ها صدای شکایت برخی دیګر نویسندګان را از سانسور افغان 

سایت افغان جرمن فقط بلد است که به وزن بیت از آزادی مطبوعات به مثابه شعار سوء استفاده    -۳

کند. سایت با نقض موضع بیطرفی در مسائل سیاسی  نه تنها خود حاظر به انعکاس نظر مخالف نشده  

ومت باز میدارد. افغان  است، بلکه با نهایت ګستاخی سائر مراجع نشراتی را از نشر  نظر خالف حک

جرمن از موضع تحکم به سایت آریانا افغانستان که مضمون ع، تره کی را به نشر سپرده است چنین  

تره کی تبصره ای بر    عثمان دوکتور    2020دسامبر    21به تاریخ  با عصبانیت صحبت میکند : »   

د. در این مقاله فاقد حیاء از  و ارزیابی می باش  ث میه سایت آریانا افغانستان نوشته که قابل مکالاع

و  است،  گرفته  صورت  پشتیبانی  طالبان  بنام  ساخته  استعمار  خونریز  آریانا  ب گروه  درماندۀ  سایت 

 به نشر سپرده است . . . «.  افغانستان این سیاهه را مفتخرانه 

انستان به  درین نوشته بیرون از اخالق ژورنالیزم نه تنها بمن اهانت شده است، بلکی سایت آریانا افغ

بیچارګی، درماندګی و طالب پروری متهم شده است. جالب اینکه سایت افغان جرمن همان مضمون را  

 که آریانا افغانستان را در نشر آن مالمت میکرد، خود به چاپ رساند. 

موارد دیګر اتک حرمت و توهین در نوشته یاد آوری شده سایت افغان جرمن وجود دارد که فعالً از  

 ود داری میشود.  ذکر آن خ

ـ سایت افغان جرمن به موازات مخالفت با نشر مواضع ضد حکومتی، برخالف مشی نشراتی سائر   ۴

سایت های انترنتی به پخش اعالمیه های رسمی حکومت و مرکه ها و بیانیه های مقامات حکومتی  

 مبادرت ورزیده است.  

شیوه را سائر وبسایت ها از جمله بی  ممکن سایت افغان جرمن از روی بی خبری مدعی شود که این  

بی سی بکار میبرد. در حالیکه چنین نیست : سایت های بیطرف که وابستګی سیاسی ندارند از جمله  

 بی بی سی، دویچ وله، صدای امریکا مواضع موافق و مخالف را انعکاس میدهند. 
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ت کابل بیان میکند. از  موارد دیګری پیوند فکری و وابستګی سیاسی سایت افغان جرمن را به حکوم

 جمله : 

 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 و    -

 اداره کابل  

وارد شد. در حالیکه  بنده    ۲۰۱۸طبق برداشت من تغییر در موضع سایت افغان جرمن بعد از سال  

ه حکومت،  قبالً به عنوان یکی از همکاران قلمی سایت شناخته شده بود، با احساس ګرایش سایت ب 

 همکاری قلمی خود را چند بار با آن قطع کرد. 

 نتیجه : 

خبر دریافت پول از جانب سایت افغان جرمن به قصد تبلیغ به نفع حکومت و امریکا در آغاز به مثابه  

یک شایعه تلقی شد. اما باری که این شایعه در پیوند با فکت ها و قراین قرار کرفت، این طرز تلقی  

 ند که زیر کاسه نیم کاسه باشد. بوجود آمد که نک

من حاضرم که در رابطه به اتهام به سایت افغان جرمن از منبعی که خبر پخش شده است معلومات  

 مزید بدست بیاورم. جمع آوری بیشتر معلومات از جانب من مربوط است به : 

 دریافت اطمینان از آمادګی سایت به طرح قضیه در یک مرجع قضایی رسمی و  -

 ه معذرت به عثمان تره کی به خاطر پخش نوشته اهانت آمیز به آدرس وی .  ارائ  -

با آنهم تا زمانیکه سایت افغان جرمن توسط یک مرجع قضایی محکوم نشده است، بری الذمه شناخته  

 میشود. » پایان« 
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