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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٢/ ٨/ ٢١                                                                                                 کانديد اکادميسين سيستانی

  

  از کی بايد گـــ	يه کـــرد؟
  

 ومقالۀ يکی از ھمکاران سابقه دار اين پورتال ،خانم م,لی نظام به ارتباط معضلۀ نقض حقوق بشر درافغانستان

نيويارک تايمز، دريک سايت ديگر از من سوا>تی پرسيده ويکی از سوا>تش اين است که چرا نويسندگان افغان به ابراز 
  نظر در مورد مقا>تی که در بخش نظرخواھی افغان جرمن آن,ين گذاشته ميشود نمی پردازند؟

نچه که به ذھن من خطورميکند  بعرض شان گرچه مسئو>ن پورتال می بايست به اين سوال پاسخ گويند، ولی آ

ًميرسانم که اين بخاطر آن نيست که مث, از قيافۀ مدير يا گردانندۀ آن خوش شان نمی آيد، بلکه اين کار به شرايط 

يعنی  که ما تا ھنوز به آن سطح فرھنگی نرسيده ايم وعادت نکرده ايم تا  درمسايل ملی که به .بستگی داردمافرھنگی 

  . مردم ووطن ما تعلق می گيرد خود را شريک وسھيم بدانيمسرنوشت 

نويسندگان ما که متشکل از قشرتحصيل کرده استند، حتی در مسئلۀ تجاوز پاکستان به خاک افغانستان ع,قه 

نميگيرند، نه تنھا درسايت افغان جرمن آن,ين،که در ساير سايتھا وحتی تلويزونھای خارج کشور نيز بسيارکم سھم 
گوئی که صاحب نظران ودانشمندان وتحليل گران ما، اين مسئله مھم را پائين تر از شأن ومقام علمی .رندميگي

ونويسندگی خود می پندارند،لھذا بدان دلچسپی نشان نميدھند، ووقتی خدای نخواسته بخشی ازکشور به اشغال بيگانه در 

د داد ولی بايد دانست که ديگر دير شده خواھد بود آمد آنگاه جلسه وکنفرانس تدوير خواھند نمود وداد سخن خواھن

  . وکنفرانس وميتنگ شان  بی وقت وبی اثر خواھد بود

اين عدم ع,قمندی به موقع در مسايل ملی از سوی نويسندگان وخبره گان ودانشمندان مملکت در داخل 

به تجاوز بيگانه برکشورخوشحال وخارج،به اين معنی نيست که آنھا وطن خود را دوست ندارند ويا خدای نخواسته 

استند، نه خير اينطورنيست، بلکه ما طوری تربيت وبزرگ شده ايم که متاسفانه حس ميھن پرستی و روحيه ملت خواھی 
در وجود ما در حد>زم  رشد نکرده وريشه نگرفته و ضعيف است و به ھمين علت منافع خصوصی وشخصی را بر 

غم وطن ودرد مملکت را درد خود نميدانيم وعواقب ناگوار راکت پرانی .دھيممنافع ملی وعليای کشور ترجيح مي

ويک نوعی فرھنگ . وفيرتوپ ھای تباھکن دشمن را بريک گوشۀ دور افتادۀ کشور، مصيبت وماتم خود نمی شماريم

  .در ميان ما رايج شده وتعميم يافته است» بمه چی ؟«

اافغانھای مقيم خارج چنان ضعيف است که دو ماه قبل درمسئلۀ روحيه وطن پرستی درميان م: يکی دومثال ميزنم

برخورد تبعيض آميز با افغانھای مھاجر درشھريزد ايران ، ھيچگونه عکس العملی درحمايت از مھاجرين افغان مقيم 

ند، برعکس ايران از خود بروز نداديم، در حاليکه در اکثرشھرھای اروپا وامريکا  ده ھا ھزار مھاجر افغان زندگی ميکن
از سوی ايرانيان مقيم خارج تظاھرات متعددی در بسياری از کشورھای جھان در حمايت از مھاجرين افغان براه افتاد 

اين تنھا نبود بلکه برخی .که در آنھا روش پوليس ومردم شھريزد وشھرھای ديگر ايران  برضد افغانھا را محکوم کردند

مل با مھاجرين افغان در نوشته ھای خود اظھار شرمندگی نمودند واز افغانھا از ايرانيان مقيم خارج از انجام اين ع

  .معذرت خواستند

به ارتباط انداخت گلوله ھای توپ وراکت از سوی نيروھای ) ٢٠١١/ درماه سپتمبر(سال گذشته : مثال ديگر

 پورتال به نشر سپردم وآنگاه سرحدی پاکستان  برو>يات کنر وننگرھار و زابل سه چھارمقاله  نوشتم واز طريق ھمين

تفاوتی دولت افغانستان نسبت به اين بی که جنرال امرخيل به عنوان قوماندان سرحدی  زون شرقی برسم اعتراض  بر 

شخصيت ھای ملی،احزاب سياسی ودانشمندان «ُمسئله ملی از پستش استعفاداد، من بارديگرمقالتی نوشتم و درآن توجه 

 اين موضوع حياتی جلب نمودم تا خرد ودانش سياسی خود را در راه افشای دسايس دشمن وبی  را به»و ميديای افغانی

تفاوتی دولت مردان افغان بکار گيرند و صدای اعتراض خود را از طريق نوشته، مصاحبه وتبصره ھا وتحليل ھای 

ال افغان جرمن نيز گذاشته شد و سه ًاتفاقا آن مقاله در دريچۀ نظرخواھی پورت. سياسی بگوش مجامع بين المللی برسانند

 پانزده نظر در محکوميت –ھفته منتظر نظريات وديدگاه ھای ھموطنان باقی ماند، ولی متاسفانه دراين مدت بيشتراز ده 
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پاکستان مواصلت نکرد درحاليکه ده ھا وصدھا نويسنده وصاحب نظرافغان مقيم خارج ھرشب شاھد گزارش ھای 

ھرشب رسانه کستان بردھات وقصبات و>يات شرقی وجنوب شرقی کشور بودند وامسال نيز حم,ت توپخانۀ اردوی پا

ھای ملی وبين المللی از حم,ت راکتی پاکستانی ھا گزارش ميدھند واز دولت افغانستان انتظار عکس العمل بالمثل را 
از دولت وپارلمان افغانستان و از روشنفکران وقلم ) بجزتنی چند ازگردانندگان رسانه ھای گروھی افغانھا(دارند،اما

ًع,وتا در ھيچ . وئی که ھيچ حادثۀ ناگواری از سوی دشمن متوجه اين کشور نيستبدستان افغان صدايی بلند نميشود ،گ

يک از شھرھا وھيچيک از مراکز تحصيلی واز سوی ھيچ نھاد سياسی عکس العملی در تقبيح اين تجاوز صريح 

  .ی  وميھنی استوآشکار پاکستان به نظر نميخورد که البته مايۀ تاسف است ومؤيدفقدان فرھنگ سھم گيری در مسايل مل

روحيه وطن پرستی  ومردم دوستی وبشرخواھی را بايد از دامان مادربه کودکان آموخت ودرمدرسه و مکتب 

بايد کانونھای تعليمی . وپوھنتون رشد وتقويت داد واز طريق رسانه ھای جمعی درگوش جان مردم تزريق کرد

ھمين پوھنتون کابل در دھۀ دموکراسی بمثابۀ قلب . وتحصيلی وپوھنتون ھا را به گھوارۀ وطن پرستی مبدل ساخت
  . پرتپش جنبش ھای سياسی درحرکت بود وتحو>ت سالھای بعدی، پيامد جنب وجوش ھمان دوره است

مگرپوھنتون ھای امروزی افغانستان که بايد مثل گذشته بحيث مغز متفکر وقلب پرتپش جامعه خود عمل کنند، 

کار پاکستان برو>يات کنر ونورستان چنان بی تفاوت وبی حرکت مانده اند که در برابرحوادث جاری و تجاوزات آش

  . ھيچ واکنش مدنی مبتنی بروطن دوستی وتقبيح تجاوز ھمسايگان برمادروطن از خود تبارز نميدھند

حزب «تنھا صدايی که درسال پار وامسال از داخل کشور به اين ارتباط بگوش رسيد،واکنش وطن پرستانه  

بود که  با درک مسئوليت وفدا کاری از جان مايه گذاشتند وبا راه اندازی » هجوانان آزاد«وگروھی بنام » یھمبستگ

کابل وننگرھار وھرات تجاوز پاکستان برحريم مقدس کشور را تقبيح کردند :تظاھراتی درشھرھای محتلف کشور منجمله

روتنفر خود ومردم افغانستان را ازموجوديت  جنگ ومردم را برای دفاع از مادر وطن فرا خواندند وھمچنان انزجا
سا>ران وناقضين حقوق بشر وفساد پيشگان درمقامات بلند دولت کرزی با چليپا کشيدن بروی تصاويرآنھا ابراز نمودند 

و اتحاد وھمبستگی مردم را در جھت نجات مردم از چنگ مجرمين شناخته شده  کارساز اع,م نمودند، ولی متاسفانه 

 حرکات مدنی وقانونی آنھا ھم زير ذره بين جنگ سا>ران غنوده در دولت ودر پارلمان کشور قرارگرفت ومانع حتی

 .فعاليت ھای وطن پرستانه آنھا به عناوين مختلف گرديدند

از رئيس دولت، از مسئو>ن دفاع از تماميت ارضی کشور، از اوليای : ,يه نمودنميدانم از کی بايد اولتر گ

ا از رؤسای موسسات تحصيلی ، ازمديران ومربيان مکاتب عالی ، از والدين اطفال، يا از صاحب نظران معارف ي

وخبره گان ونويسندگان واھل مطبوعات و ژورناليستان ھوشيار وآگاه به عنوان قشر آگاھی دھنده وزير فشار گيرندۀ  
  دولت ونھادھای مسؤول؟

ًی برسرکار باشد،دولتش حتما مرکب از ھمين عناصررشوتخوار فقط اينقدر ميتوان گفت،  تا زمانی که  کرز

فاسد ومافيای غصب زمين وقاچاقچيان مواد مخدر وفاسد وابسته به سازمان ھای استخباراتی کشور ھای ھمسايه خواھد 

  . بود ومردم افغانستان آرزوی به محاکمه سپردن مجرمين جنگی وناقضين حقوق بشر را با خود بگور خواھند برد

اگر خواسته باشيم تا مجرمين جنگی محاکمه شوند وعدالت تحقق يابد وامنيت وصلح درکشورتامين گردد، بايد 

بکوشيم تا روشنفکران وجوانان آگاه ووطن دوست در داخل وخارج با ھم متشکل شوند و به يک اجماع عمومی وتصميم 

سپس از  آن حکومت بخواھند تا به اين خواست اولين کلی  برسند تا اول يک حکومت ملی در افغانستان روی کار بيايد، 
ملت جواب بگويد، درغير آن نوشته ھای ما افغانان مقيم غرب حکم قرص ھای مسکنی را برای خود نويسندگان آن 

 .خواھد داشت وبس

 پايان 

 

  


