
 
 
 
 
 

 
 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

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

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۸/۱۱/۲۰۲۲         جهانیعبدالباری 

 

 انتقاد نمودن را بیاموزیم
 

رچه بیش از یک قرن در افغانستان سابقه دارد، و در طول این مدت، نسبتاً کم، ژورنالیست گمطبوعات و نشرات ا
فت که با کشورهای که، در این زمینه، دارای گها، نویسنده ها، محققین و شعرای را داشته ایم که به جرأت میتوان 
در بیش از چهل سال تراژیدی سیاسی، اند.  سابقه بس طوالنی بوده اند همسری نموده و حتی سبقت جسته

اغتشاشات و تحوالت ناخواسته در کشورعزیز صدها منورین و نویسنده از افغانستان به خارج پناهنده شدند و در 
های اول تا به امروز،  اروپا و امریکا از مطبوعات آزاد و آزادي بیان برخوردار شدند. ولی متأسفانه از همان روز

 زار ما از بد به بدتر افتده است.گی بیان و مطبوعات، مسیری را طی نموده ایم که هر آن در زمینه آزاد
 

آشنایی دارم. کتب،  ذرد، با مطبوعات و نشرات ایرانگاز صنف نهم مکتب تا به امروز، که بیش از شصت سال می
اهی از طرف گهیچ لی عه میکنم ومجالت و جراید آنها را بعضاً مطالعه نموده و بعضاً مرور نموده و فعالً هم مطال

 ر مواجه شده ام به حساب اندک میآید.گمنقد و طرف مقابل با کلمات توهین آمیز یا مواجه نشده و یا ا
 
رفته اند، در زمینه نقد، نه از غرب و نه از ایران گورین ما که به اروپا و امریکا مهاجرت نموده و قلم بدست نم

کمترین متهم نمودن به متعصب، فاشیست، خلقی، پرچمی، بیسواد و...  چیزی آموخته اند. طرف مقابل را
 جاهل، بیعقل، لوده، خاین، جاسوس و.... میآید. مخاطب نمودن به یرد. بعداً گحمالتیست که صورت می

 
یرد گطبیعیست که چنین حمالت ضعف شخصیت طرف حمله کننده را نشان میدهد؛ و طرفی که مورد حمله قرار می

ر باشیم و به این قناعت ورزیم گ، منحیث یک هموطن، نباید تماشااختیار نمودن خاموشی میشود. ولی مامجبور به 
رفته ایم و هدف کسی است که به ما تعلق ندارد و یا احیاناً شخصی مورد حمله گما مورد حمله قرار نقل، ا ، حدکه

هم مورد چنین حمالت غیر انسانی  رانگاما تماشرفته است که مخالف ما بوده است؛ غافل ازینکه روزی گقرار 
 یم شد.واقع خواه

 
از مسووالن افغان جرمن خواهشمندم که در بخصوص ترور شخصیت و دشنام دادن مغایر کرامت انسانیست. بنده 

ردد و بخصوص از نشر نمودن الفاظ ضد گزمینه توجه جدی نمایند. از مضامینیکه باعث رنجش جانب مقابل می
این یک پیشنهاد نهایت دوستانه است و یقین دارم که یری نمایند. گدر دریچه نظر خواهی ، جلوکرامت انسانی، 

 را میشناسند. مسووالن این سایت وظیفه خود
 

ً بنده  اکثراً از ترس مواجه شدن با عکس العمل ناهنجار و ضد کرامت انسانی جرأت انتقاد دوستانه را از شخصا
رفت که چند گمورد حمله قرار خواهم دست میدهم. چون میترسم که ما طاقت شنیدن انتقاد را نداریم و به ناحق 

ر گفکر میکنیم که اخانه خراب میسازد.  باد وفکر میکنیم که نقد ما را برروزی ذهناً پریشان خواهم بود. زیرا ما 
در حالیکه رفت و ما مجبور به تسلیم شدیم بیسوادی ما ثابت خواهد شد. گمضمون یا تحقیق ما مورد انتقاد قرار 

انسان کامل و عالم کامل در کره زمین نه زاییده شده و نه هم خواهد زایید. ما موجود ناقص هستیم. فکر، عقیده، 
ر یک ما قابل انتقاد و حتی قابل رد شده میتواند. عوض اینکه از نقد دوستانه بیاموزیم و نوشته ها نوشته و تحقیق ه

و ر جرأت انتقاد نمودن را ننماید. گو طرز دید و تحقیق خودرا اصالح نماییم بجانب مقابل حمله میکنیم تا روز دی
 قابل اصالح مینماییم. ن صورت خود را قصداً متحجر و غیربه ای
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