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 یسخن گویان سیاس
 

ضوع مو یفهم و دانش سیاسي به كار است تا رو یا واقعا   یه افغانستان صحبت نماید وضق یتواند رو ییا هر كس مآ
د واخر تعداادر این  .تبصره و نظر خود را براي مردم از طریق رسانه به نشر برسانند روز مشكالت سیاسي كشور

نقدر زیاد شده كه مردم شمشیر زن و چاقو زن را در بین فرق كرده نمی آافغانی  یتلویزیون ها حاتسخن گو در صف

مقاومت و  ،نظیم، جبهه، لشكرت ،حزب عالقمندان  این طرف داران و از  یتا به حال یك موضوع مهم اینكه  ،توانند
معذرت خواسته  از مردم ،یا جنایت را كه در گذشته مرتكب شده و غیره كسانیكه دست شان به خون ملت غرق شده 

مده باالي سیاست ناكام و تاریخ سیاه خود مغرورانه آداران گوسفندي هر گروپ جداگانه  برعكس طرف یول ،باشند
  تحت كنترول گیرند. خواهند  یشور را مصحبت كرده و قضاوت فضاء سیاسي ك

 ،قریه ،یولسوال ،نوبت خود هنگام قدرت به زور قوم هر كس به وجب خاك كشور  ،تجربه نشان داد كه از وجب
نده نمای بالخره امروز  ، چور چپاول ملكیت مردم،شروع كردند به خیانت  قدرت یافتند و بعدا   ،تنظیم ،حزب ،گروپ

 ،خاص كه دارند یبا زبان چرب ظاهر شده و یبا نهایت چشم سفید یشخص یدر تلویزیون هاهمین جنایت كار ها 
و اگر موقع  شانه گروپ ها مخالف خود انداخته  یتمام جنایت خود را باال و در خاتمه دیگران را خایین خطاب نموده

همه را متهم  ؛نمایند یشكایت م یقا نیز افر و عربستان ،اروپا ،تا امریكا ،روسیه گرفتهو ایران  ،پیدا شود از پاكستان
زیر  شان در كشور بودند ها خود یتجاوز خارج نماید و جمله اعمال وحشت خود را كه عامل  یم به گناه و خیانت 

واند مجرم ت یچطور شده م .تاریخ به دوش ملت مظلوم و رنج كشیده است ی، در حالیكه ارزیابنمایند یخاك پنهان م
و حالت سیاسي را  جامعه برعكس قضاوت یول ،حاظر شود و از دوسیه جنایت خود دفاع نمایدكه باید در محكمه 

از همین جنایت كاران مجموع كشور را نظر به داشتن أسلحه و لشكر بیكار  یدهد و حتاء بعض یقرار م یتحت بررس
ساله  پنچ هزار یودر عین حال الف بتاق تاریخ خیال مایدن یم یكشور را رهبر جهت سیاسي  ،تحت تسلط خود گرفته

افتخار لشكر كشي دیگر كشور ها  ییعن  .گذارند یباالي تاج خود م ،با شاعران همسایه به نام خود كرده مملكت را
  .به سوابق اقوام خود پینه می نمایند ،را كه به قبل از افغانستان گردیده بود

 قانون و ،باد نمایندآتوانسته اند كشور خود را  یول ،اگر توجه به كشور ها دیگر كه تاریخ پنج هزار ساله ندارند
  مقررات را در ممالك خود به طور مكمل حكم فرما نموده اند.

 زود تر یباید هر چ ،مرتكب جرم شناخته شده ،نماید یبا موتر خود عبور م یغ سرخ ترافیكاكه از چر یكس مثال  
نه اینكه با صالحیت عام تام محكمه را جنایت كار خطاب كرده و از  جریمه تكت خود را با معذرت خواهي بپردازند،

محكمه را نیز مخالف قوم  یدر خاتمه قاض نماید و ینموده و از اشتباه خود شانه خال یپرداخت جریمه خود سركش
  .بزند از جنایت و یا گناه خود فرار نماید و به چشم تمام مردم خاك خود شناخته 

بپردازد و به خاطر  باید  در حالیكه در كشور ها خارجي اگر ریس مملكت هم باشد در صورت تخلف جریمه خود را 
ید، این قانون باعث گردیده كه در جامعه انسانیت ممنوع قرار خالص شدن از چنگ قانون باید معذرت خواهي نما

 نگرفته است .
مد و رفت و به جز از خاك آ در جهان انادشاهب دارند كه هزاران قدرتمندان ودرك این را ن جنایت كاران كشور ما   

 مردمان یبرا ،شود یكوزه گلداني ساخته م یشان در بازار كالل ینماند كه امروز از خاك كله ها یشان دیگر چیز باق
باید گفته شود  ،نمایند یبیكار و جیره خور كه دفاع از جنایت كاران نموده و اشخاص مورد عالقه خود را تقویه م

این  ،فكار عامه را به خصوص نو جونان كه از گذشته خبرنیستندالكت و مردم كار آسان نیست نباید قضاوت یك مم
، ها بیجا نماید ینسل جدید را غرق كدورت ها و دشمن ،ي كه اسم خود را آگاه سیاسي گذاشته اندسخن گو ها سیاس

با نمرات  ۱۲تا صنف  اول مكتب خود را  توان گفت ی( كسي را مید )آگاه سیاسيسخن گو ها بگو ینیست برا یكس
 بعد از تمام كردن فاكولته و نوشته تمام كرده باشد و نظر به لیاقت خود به فاكولته حقوق وعلوم سیاسي رفته یعال

تواند به خاطر بهتر شدن جامعه و تجربه حكومت  یم ،مشخص كه تحصیل نموده اند كردن یك كتاب باالي موضوع 
بدون این فقط یك چشم سفیدي در  .نظر خود را با مردم شریك نماید ،و تاریخ گذشته كه مطالعه كرده یخارج یها
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 ،با وصف نداشتن حیثت ،در مقابل كمره نشسته یزبان چرب خواهد بود كه نظر به  یگمقابل مردم با نهایت ساده 
  مردم را فریب دهد  ابرو، وجدان 

جنایت كار را تشخیص  تا خدمت كار و ،دنمردم اجازه دهید كه خود شان تاریخ را مطالعه كرده تصمیم بگیر یبرا 
 ،ها گردیده استت و جنگ كه عاید حال شما سخن گوكدور ،یینده كشور را بدون مریضآدهند، بگذارید همه جونان 

شان  یاینكه پدركالن ها .دنتا خوب و بد را از هم تفریق كرده بتوان ،در امان باشند ینسل جوان از چنین خطر مكروب
در  وصبه خص ،خام شان رفت یدنبال سیاست ها نباید  ،دم خوب و یا بد بوده باشندآممكن  ،از كدام قبیله و قوم بود

وق به تباهي س یزبان یحساسات قوما  ومي در ساختار كشور ناكام ماندند و كشور را نظر به بزرگان ق كشور ما اكثرا  
 دادند.

خود باید از  ،نمایند یغاز و ختم مآوم ملیت پدر كالن ها خود سخن را سخن گو ها اگر در تلویزیون به خاطر ق 
  خدمت كرده است؟ یخود شان چ یبالخره برا ،فامیل شان ی، برادان شانفرزن یبرا بپرسند كه همین گذشته ها قوم

گروپ خود را و مردم و بالخره تنظیم  ،قوم ،ف ملیتاست كه باید شب روز عاشقانه تعری یضرورت در چ ییعن
امروز در  ،شعار دادند ،كه فقط فریاد زدند خود  یدر حالیكه قرن ها قرن است كه از دست همین بزرگ ها ،نمایند

  .تباهي زیست دارید  یسر گردان
لف دور هم با فامیل اقوام مخت ،مختلف یمرمان دیگر كشور ها امروز به ملیون ها نفر در یك شهر با داشتن نژاد ها

طور چ یكه ما ناكام هستیم؟ یعن دلیل است  ییك بار از خود باید پرسید چ  .دارند یرام كنار هم زندگآخود در فضاء 
قبول كرد كه  تواند  یچطور م ،دارند یدر جنگل حیوانات با هم زندگ حتا ،ما انسان ها تحمل همدیگر خود را نداریم

 را با همدیگر ندارد ؟ یهم زیست انسان ها چنین استعداد
 ی، یعناستگر قوانین همین خود انسان ها ایجاد  ،نجا نظم استآ ،كه قوانین باشد هدر جامع ،واضح است یدلیل خیل

 ی، نه اینكه مانند كشور ما كه از طفولیت نا بزرگگذارند كه حق یك انسان تلف شود ی، نمبه انسانیت احترام دارند
 تبلیغ ،تا سرحد كه فایده شان باشد و دننمای یخانواده ها اوالد خود را مطابق ذوق سیاسي و اجتماعي خود بزرگ م

 ؟است فرهنگ پنج هزار ساله كشور ماایا همین . كنند یشم پوشي منمایند و اگر به نقص شان تمام شود چ یم
 محو شده یمنطق یك و یتكرار ینظر به گفته ها یول ،داشته باشد یعال یدر كشور ما ذهنیت خیل ممكن یك جوان 

داده شود ، باید اجازه گیرد یدیگران قرار م یینده باعث مشكالت براآو در  گردد یفكار پدركالن ها روان مامطابق 
 یبراي شان از طریق تلویزیون ها ،را با هم یكجا كرده یبد زندگو نه اینكه خوب  ،شان تصمیم گیرند كه جونان خود

 .خوب هستیم دیگران خایین اندگویا ما ، که پرست تبلیغ گردد قوم
 یمه په ،دیگر شبكه هایا  س بوك باشد ویاگر ف ،گردیده است یاین فرهنگ حال دامن گیر تمام رسانه ها انترنت حتا

فكار عامه توسط علم تحقیق اسیاسي است كه نگذاشته  یدلیل همان سخن گو ها .هم در تالش انتقاد باالي همدیگر اند
ات یع، شرحقوق و علوم سیاسي در عرصه كار شناسان سیاسي كه كدر ها علميرود  یامید م .و حقیقت پیشرفت نماید

 شان گردیده ینظر به مصرف كه از بیت المال كشور غریب ما باال ،دهد یكیل مو تاریخ اجتماعیات كشور ما را تش
با  ،كشاند یجلو همچو اشخاص نا فهم را كه ذهنیت عامه را به طرف تباهي م ،بدون ترس و دست به كار شده است 

  مسولیت وجداني حقیقت را به گوش مردم برسانند.
 .مسولیت وجداني داردریق رسانه ها صحبت كردن در مقابل مردم از ط

 
 پایان
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