http://www.arianafghanistan.com

2020/12/31
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تبصره ای بر یک
«تبصرۀ در ستون برگزیده وبسایت «افغان جرمن آنالین»!
بلی در ستون برگزیدۀ "افغان جرمن" چنین آمده است:
«دوکتور عثمان روستار تره کی تبصره ای بر اعالمیۀ وبسایت آریانا افغانستان آنالین نوشته که قابل
مکث و ارزیابی می باشد .در این مقالۀ فاقـد حیاء از گروه خونریز استعمار ساخته به نام طالبان پشتیبانی
صورت گرفته است و سایت درماندۀ آریانا افغانستان آنالین این سیاهه را مفتخرانه به نشر سپرده است
». . .
من به همین چند نکتۀ باال از قلم نویسنده محترم که بی تردید انعکاس دهنده موضع گردانندگان «سایت افغان
جرمن» بوده ،مختصراً می پردازم:
اگر سایت «آریانا افغانستان آنالین » نونشته های آقای دوکتور عثمان تره کی را به نشر رسانده به مفهوم
تائید موضع وی نبوده بلکه با رعایت آزادی بیان به وی و هر کس دیگر حق نشر قایل شده است و با اعتقاد
به دیموکراسی می باید به مخالف نظر خود حق داد که به بیان نظر خود بپردازد و الی هر دیکتاتوری به
موافقان نظر خود اجازه سخن گفتن و نوشتن را می دهد.
ولی اگر گردانندگان محترم سایت «افغان جرمن آنالین» این مسأله را درنیافته اند ،لطفا ً تا بیش از این که
بسیار دیر نشده نوشتۀ شفاف و زیبا و استوار بر حقوق بشر از قلم محترم عبدالقیوم میرزاده تحت عنوان
«آزادی بیان مورخه  2020/12/30در سایت آریانا افغانستان آنالین را مطالعه فرمایند.
چون نمی توان آزادی بیان را به صورت تبعیض آمیز در یک سایت و یا یک قلمرو جست و جو کرد و آن
را در سایت دیگر و قلمرو دیگری نادیده گرفت .ئویسندۀ مقاله «تبصرۀ برگزیده» آقای روستار تره کی
را به نا بینایی محکوم کرده است لذا به این مفهوم می توان تعبیر کرد که گردانندگان سایت مذکور خود
تازه از نابینایی شفا یافته باشند ،و اال این اولین باری نیست که در موضع آقای عثمان تره کی نسبت به
طالبان تغییری به وجود آمده باشد ،بلکه وی سال هاست که به دفاع از موضع طالبان قلم فرسایی کرده و
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به مثابه دوکتور حقوق بر جنایات آنها علیه مردم افغانستان صحه گذاشته است و سایت افغان جرمن آنالین
نیز همواره نونشته های مذکور را به نشر رسانده است.
یاد آور می شوم آن زمان که من در سایت افغان جرمن آنالین نوشته های آقای روستار تره کی را به نقد
می گرفتم شاید بسی از نویسندگان سایت مذکور به نابینایی مبتال بودند ،البته ناگفته نماند از آن میان فقط
یک شخص محترم یعنی آقای دوکتور سید عبدهللا کاظم از بینایی بهره مند بودند ولی متأسفانه آنهم با وجود
بینایی و دانایی مسایلی را که آقای روستار تره کی در دفاع از طالبان می نوشتند ،دیده و دانسته از آن
استقبال می نمودند چنانکه وقتی در جدل میان من و آقای عثمان روستار تره کی نوشتم که:
(آقای عثمان روستار تره کی! عملیات تروریستی طالبان را با بحث های حقوقی مندرآوردی مشروعیت
بخشیدن کارعبث و سعی بیهوده است» و نونشته های دیگری راجع به جنایات و عملیات تروریستی طالبان.
آنگاه جناب دوکتور سید عبدهللا کاظم یکی از نونشته های یازده صفحه ای آقای روستار تره کی تحت عنوان
«موقعیت حقوقی مقاومت افغانی» در دفاع از طالبان را از آرشیف آن گرفته و با یک تبصره ای به مثابۀ
نونشتۀ تخصصی و عالمانه به نشر رساندند.
یعنی در واقعیت امر با استناد به آن نوشتۀ یازده صفحه ای آقای عثمان روستار تره کی خواستند موضع
طالبان را در برابر امریکا و دولت افغانستان تائید کرده ،من و دیگران را که در مخالفت با موضع طالبان
قرار گرفته بودیم مالمت نمایند.
جا دارد یاد آور شوم زمانی که سایت «آریانا افغانستان أنالین» به میان آمد و همکاری قلمی من با آن آغاز
شد ،محمد قیس کبیر که سایت «افغان جرمن آنالین» را مالکیت شخصی خود دانسته دیکتاتور مآبانه آرشیف
نونشته های بی گناه مرا به کدام زندان که خود می داند زندانی نموده و همکاران وی هیچ کدام مدعی آزادی
و دیموکراسی نگفتند که این کار خالف اصول اخالقی و موازین دیموکراسی است .پایان

برای مطالب دیگر محمد نعیم بارز ،اینجا کلیک کنید
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