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آریانا افغانستان آنالین

یادداشت
به ارتباط مضمون اخیر جناب تره کی
در مورد سایت افغان جرمن
داکتر صاحب تره کی !
نظر به صالح دید ادار ٔه آریانا افغانستان آنالین مضمون تأریخ  ۲۰۲۰/۱۲/۲۳شما که
به ساعت  ۱۱و چار دقیقهٔ بعد از ظهر همان روز به ما مواصلت کرده بود از نشر باز
ماند.
هدف آریانا افغانستان آنالین از نشر مضمون اول شما که در آن به اعتراف خودتان  20سال میشود از
مشتی جنایت کار میخواهید قهرمانان ملی بسازید و به آنها لقب "مقاومت مسلح ملی" داده اید ،این بود
تا فرصتی ایجاد گردد که هموطنان داغدیده بتوانند در یک دیالوگ ملی و میهنی این مفکوره خام شما
را مورد غور و مداقه قرار داده و اظهار نظر نمایند .اما :
با تأسف؛ سایت رو به زوالی به نام افغان جرمن که از آوان ایجاد آریانا افغانستان خواب آرام ندارد،
فوراً شما و آریانا افغانستان را مورد "حمله بی خلطه "  ،ناجوانمردانه و بی اساس قرار داد که گویا ما
با نشر مضمون تان به شما همدست شده و گویا هم ما محافظین ناموس مام وطن ،فرزندان سرتیر ملت،
فدا کاران و جانبازان واقعی راه حق ،یعنی اردوی ملی افغان را جنایت کار خوانده و با  ISIپاکستانی
و طالبان همدست گردیده ایم .این در حالیست که این سایت معتبر و ملی به کرات از جانبازی های
اردوی ملی قهرمان افغانستان ،با نشر اشعار ،مضامین ،اخبار و ویدیو ها تقدیر به عمل آورده و آنها را
ستوده است .نشر ویدیوی جاوید امیرخیل ،صرف دو روز قبل از مضمون شما ( جناب تره کی ) نشر
شد که تا کنون ادامه دارد .شعر " د سر تیرو په ویاړ" از انجنییر کلیوال ،با اضافات عکس هائی از
سر تیران اردوی ملی از جانب ما ،مؤید این ادعای ماست که  ۶-۵روز پیشتر از نشر مضمون شما
اقبال نشر یافت .این سایت معتبر تمام موازین آزادی بیان و حرمت متقابل را مراعات مینماید ،پالیسی
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نشراتی آریانا افغانستان آنالین ایجاب مینماید که مسایل حساس و مخرش مثل مضمون جناب شما زیر
غور و مداقه گرفته شده و تصامیم الزم برای جواب شما و هجویات احتمالی دیگر اتخاذ گردد که ایجاب
وقت مینماید .ولی جناب شما بدون در نظر داشت این حساسیت ها و باریکی ها ،صرف برای اینکه
فکر کردید ما به سانسور دست زده ایم فوراً بدون تفکر و با عکس العمل غیر علمی که از شأن یک
شخص اکادمیک با درجه دوکتورا آنهم در حقوق ،بعید به نظر میرسد ،از تریبیون همان افغان جرمنی
که تا به این لحظه مضامین تان را به نشر نمیسپرد و حال در بد گوئی آن قلم فرسائی فرموده اید ،سر
بر آوردید و در "حمله بی خلطه" آنها شریک شدید .با این بازی که شما به راه انداخته اید  ،ساعت
 11.0۴همان شب به وقت اروپا مضمونی در مذمت افغان جرمن آنالین مبنی بر اتهامات بی اساس،
بی پایه و بدون ارائه کدام سندی ،برای ما فرستاده اید که حتی از نگاه حقوقی ،خود میدانید که کاریست
نا درست و غیر قابل نشر.
چون جناب شما مضمون خود را در یکی دو سایت دیگر به نشر رسانیده اید ،ناگزیر به منظور اگاهی
از موضوع و روشنی موقف خود این یادداشت را خدمت شما و هموطنان اعالم داشته و بدین وسیله
عدم نشر آنرا به اطالع برسانیم.
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برای مطالب دیگر از اریانا افغانستان آنلین ،اینجا کلیک نمائید.
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