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 ۱۱/۰۱/۲۰۲۱            دوکتور م، عثمان تره کی
 

 محترم دوکتور محمد نعیم اسد توجه کند!
 

 !سد سالمدوست ګرامی آقای دوکتور محمد نعیم ا
 

من دریافت پل پای آشنایان قدیم آنهم هم مسلک را در ګدودی های دنیای مهاجرت نعمت خداوند متعال میشمارم. 
 مداخله شما را در منازعه رویدست با سایت افغان جرمن به فال نیک میګیرم. منتها به یاد داشته باشید که :

 
االی نوشته ایکه ازین جانب در سایت آریانا افغانستان نشر منازعه را افغان جرمن با نشر یک مضمون انتقادی ب -

شده بود، آغاز کرد. من در نقد افغان جرمن پیام مثبتی را که دران از نوشته من رفرنس داده شده است درک میکنم. 
ز ااما عبارات و کلماتی که در نقد بکار رفته سراسر بی حرمتی و اهانت به کسی است که صرفاً با دفاع مشروط 

 موضع طالب خود را طرف دشمنی اداره کابل قرار داده است نه جانب منازعه افغان جرمن.
 
بعد از آغاز حمله افغان جرمن به آدرس نویسنده شماری از هواخواهان سایت برای دادن هوا به منازعه وارد  -

ده ام. اتهام از تاپه کفر و مورد اتهام را به آدرس خود یادداشت کر ۲۵کارزار شدند. تا حال ازین سیاهی لشکر 
الهاد شروع و با ګذشتن از اجنت پاکستان به بغاوت بر ضد حکومت به اصطالح قانونی پایان میابد. اتهامات غیر 

 از دشنام های مروج در کوچه و بازار است.
 
ا به ن رمن شخصاً الزم ندیدم که طرف مستقیم صحبت منتقدین عصبانی و احساساتی باشم. مقابله با منتقدی -

داوطلبان ګذاشتم. در همین ګیر و دار چند تن از آشنایان با من در تماس شدند و شکایت کردند که جواب آنها به 
 منتقدین نشر نمیشود. این جوابات از طریق ایمل بمن فرستاده شده و در وقتش ارائه میګردد.

 
باشد از طرق مسالمت آمیز استم. اینجانب  من طبیعتاً آدم صلح جو و باورمند به حل جنجال ها در هر سطحی که -

بحیث یک افغان و مسلماِن متعهد به دفاع از صلح و امنیت در وطن در تمام طول عمر امکانات شخصی و در 
 مواردی ګروهی خود را متمرکز به نزدیک ساختن مواضع متخاصم در سطح ملی ساخته ام.

 
ا سایت افغان جرمن کنم. طرف اصلی منازعه من اداره کابل بناً آرزو ندارم وقت و انرژی خود را صرف مقابله ب

 و حامیان خارجی آن است نه سایت افغان جرمن.
 

خوائش عثمان تره کی اینست که سایت افغان جرمن که منازعه را با اهانت و بی حرمتی بیک همکار سابق قلمی 
ت به آدرس وی بدست بګیرد. عثمان تره خود آغاز کرده است، میباید ابتکار ختم آنرا از مجرای اعالم یک معذر

کی حاظر است به زعم خود برای اعاده اعتبار سایت افغان جرمن امکانات شخصی خود را بکار برده و به منازعه 
 نکته پایان بګذارد. 

 «پایان» 
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