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 بنام خدای دادگستر

 

  و دست اندرکاران برنامھ   اعتراضنامھ انجمن بھ مسولین تلویزیون آریانا نیوز  
 نگرش                                                             

 
 "نگرش "نیوز و سازنده گان برنامھ   دوستان گرامی مسولین تلویریون آریانا

 
ان " مھمآگاھان سیاسی !! "ھمراه با دو تن دیگر از   گلبدین "اسالمی "کھ نماینده حزب  "  نگرش   "در آخرین برنامھ

تان بود. آقای آرین خیبر با کمال بی شرمی و رذالت از جنایات حزب دموکراتیک خلق دفاع نموده کشتار مردم   برنامھ
و قتل ھای زنجیره ھای دوازده ھزار نفری حزب در نخستین  ۱۳۵۸معترض و غیر مسلح کابل در سوم حوت سال 

و افتخار ملی یاد کرده   تخار حزب دموکراتیکبھ عنوان اف  سال حاکمیت خونبار را عمل درست و بجا خوانده از آنھا
 بھ شھدای مردم افغانستان بھ نام جاسوس بیگانھ و.. توھین نمود..

راستین اسد هللا سروری ، پینوچھ ، موسولین و   ما از آقای آرین خیبر توقع بیشتر از این نداریم . ایشان را از پیروان
آن اند کھ وقایع تاریخی کشور را با استدالل منطقی و دید درست  ھیتلر میدانیم. سبک مغزان چون او عاجز تر از

ارزیابی و بررسی کنند و یا بھ عمق جنایات حزب شان بتوانند پی ببرند و بدانند کھ کشتار ھای حزب جنایت علیھ 
 بشریت و خالف تمامی کنوانسیون ھای بین المللی بود...

و ترویج فرھنگ باج دھی بھ جنایتکاران ھمین است کھ جنایتکاران یکی از پی آمد ھای نھادینھ شدن فرھنگ معافیت 
 بھ جنایت شان افتخار میکنند ..

 است: "نگرش "روی سخن ما با شما برنامھ سازان و دست اندرکاران برنامھ 
بیونی شده آیا برنامھ شما تر  با چنین نظری ضد مردمی موافق اند؟  آیا مسولین تلویزیون اریانا نیوز و مجریان برنامھ

 برای یاوه گوئی طرفداران جنایتکاران و مجرمین جنگی؟
اگر چنین نیست چگونھ است کھ جناب مجری برنامھ در سراسر وقت برنامھ حتی یک بار ھم اشاره ی بھ یاوه سرایی 

ئید ھای این سبک مغز حزب دموکراتیک خلق نداشت و آن توھین بھ مردم و شھدا را با سکوت افتضاح آمیزش مھر تا
 نھاد.

 یکی از مبتذل ترین برنامھ ھای تان بود.  "نگرش "این برنامھ 
 مگر تلویزیون شما تبدیل شده بھ تربیونی برای تبلیغ جنایت کاران جنگی؟

حزبی را   شما از یک طرف نماینده حزبی را دعوت میکنید کھ مسول ویرانی و راکباران کابل است و از جانب دیگر
شور بوده و مسول قتل دو ملیون انسان و مھاجرت بیش از شش ملیون ، کشتار ھای زنجیره ی کھ آغازگر فاجعھ در ک

پالن سده مخالفین فکری و دگر اندیشان میباشد ، اما مجری برنامھ تان آن چنان بی کفایت در اداره و مدیریت است کھ 
.. آیا شما با گفتھ ھای آرین خیبر موافق برنامھ عمال تبدیل میشود بھ تربیون برای جنایت کاران حزب دموکراتیک خلق

اید؟ چگونھ است کھ مجری برنامھ تان با آرامش خاطر بھ یک چنین انسان سبک مغز اجازه میدھد تا از کانال 
تلویزیون شما بھ پایگاه حزب خلق و پرچم تبدیل شده   بھ مردم کشور توھین کند؟ آیا  تلویزیون شما سو استفاده کرده

    است؟
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میخواھیم تا برای جبران این اشتباه بزرگ مطبوعاتی و برخورد جانبدارنھ بھ نفع   ز مسولین آریانا نیوزما ا
مردم رسمن معذرت بخواھند و موضع خود را در قبال جنایات حزب   بھ زودترین فرصت از  خلق و پرچم  حزب

مھ ویژه ی برای افشای جنایات حزب روشن و از طریق تلویزیون شان اعالن بدارند. ضمنن تقاضا داریم تا برنا
دموکراتیک خلق داشتھ باشند و در آن از افراد با صالحیت دعوت کنند تا در مورد قتل ھای حزب دموکراتیک و 

 تناقص انھا با موازین ملی و بین المللی توضیح بدھند.
 

 راشد رستمی مسول
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