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 ۲۰۱۵اکتوبر، ۲۰                                                                                      نظام موسی ماللی
 

 غنی جلیل محترم واالی مضمون بر تأملی
 دارد دیگری مفهوم بیان، آزادی درک وطن، خارج مطبوعات از بعضی در

 

 اکتوبر ۱۸ بتاریخ که «بیان آزادی و مرزی بیرون نشرات بر تأملی» عنوان تحت غنی جلیل محترم ارزشمند مضمون

 سندیدۀپ بیطرفی و آموزشی غنای منطقی، تحلیل واالی ارزش از روشنی تصویر  است، گردیده منتشر وبسایت درین

 اندوست با آثاری چنین اشتراک و مطالعه که باشد می آراسته فهم عام و روان و سلیس تحریر با و بوده مطبوعاتی

 . میگردد توصیه محترمانه که البته عالقمند،

 نتایج از که آنان امن نا زیست محیط و مردم نابسامانی و وطن ناهنجار اوضاع از مضمون درین ما دردمند هموطن

 مه امیدی چندان ویران کشور در آرامش و صلح به پیوستن و آن رفع برای دیگر متأسفانه که آتش و خون و جنگ

 در اواخر درین مخصوصا   که ناگواری سخت حوادث و امنیت وجود عدم از مثال طور و اند نالیده نیست، موجود

 یدبا البته. اند داشته بیان است، داده رخ شمال سمت در که زیادی های آرامی نا و طالبان بدست «قندز» شهر سقوط

 مناطق در «داعش» مدهشئخوف و  گروه حضور اخیرا   و طالبان افزون روز قدرت و نفوذ قسمت در که شد متذکر

 شتشوی قابل و خونبار متشنج، شمال، سمت از بیشتر گاهی اوضاع افغانستان، غرب جنوب و جنوب ،شرق جنوب

 .است گردیده مبل مذاب آتش و خون پیکر بیک حقیقت در وطن مناطق همه دقیقا   که میباشد

 وایق ناکامی که است ناتمامی مصائب در غرق مجموع در امروزی افغانستان حقیقی حاالت که نمود عرض باید البته

 شمده االستخدام تحت ضعیف، و فاسد حکومات دولت، مخالفین و تروریستان انسانی ضد و دایمی حمالت خارجی،

 و اداری گسیختۀ لجام فساد بیشمار، های پوهنتون التحصیالن فارغ شمول به جوانان صوصخال علی وسیع بیکاری و

 ننداشت است، قانونی غیر کامال   آن قدرتۀ دو ساختمان که دولتی به مردم اعتماد عدم مخدره، مواد به اعتیاد ارتشاء،

 بیشمار بر افغانستان دولت کنترول عدم باالخره و ملی اردوی و پلیس قشر در وطن ناموس حفظ روحیۀ و مورال

 .اند گردیده باعث میگیرند، قرار طالب قوای و مخالفین اختیار در بتدریج که وطن خاک های قسمت

 اهتفرجگ در میگردید، بمباردمان جنگی های کشتی از فیدرال روسیۀ های راکت ذریعۀ سوریه خاک ایکه هفته در

 ند،باش تاجکستان و روسیه جمهور روئسای که منطقه در مهم شخصیت دو سیاه، بحیرۀ ساحل واقع «سوچی» مشهور

 تلفۀمخ نقاط در که داد اطالع «پوتینوالدیمیر » برای تاجکستان جمهور رئیس. بودند استراحت و تفریح مشغول

 حکومت مخالف قوای حمالت و امنی نا حالت در حصه ۶۰ از بیشتر حدود در افغانستان با مملکتش مشترک سرحد

 شتهدا رفته دست از اکثرا   مناطق آن بر کنترولی هیچ همسایه دولتی مقامات که دارد قرار مطلق آرامی نا و کشتار و

 بر مکاتب بیشمار نمودن مسدود با که طالبان حکمروایی با وطن نقاط اکثر در اینکه. خروار نمونۀ مشت. تواند نمی

 اجراء اوضاع بر ایشان حاکمۀ قوانین توسط شک بدون عدلی اجرآت و مالیات ادارۀ معارف، اناث طالب روی

 بر ر،اخی انداز بر جنجال انتخابات در اگر شاید. تلخ است حقیقتی است، نموده اختیار سکوت کامال   دولت میگردد،

 ورۀد حکمروایی از بعد عمال   که شمال ائتالف و گرفت نمی قرار اقلیم یک در پادشاه دو اساسی، قانون نصوص ضد

 هم کرزی حامد پوشالی دورۀ موجودیت با البته ،۲۰۰۲ از را مملکت ادارۀ اختیارات بازهم کابل، های جنگ خونبار

 یچارۀب و ، بی وسیلهمظلوم مردم علیای منافع و عامه رفاه خاطر به و کشیده پس پا داشت، اختیار در گذشته سال تا
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 قهمساب جریان از خارج ،دولت امور تنظیم برای ای امیدواری میگردید، منصرف زعامت و طلبی قدرت از افغانستان،

 عتاطا البته. میشدهم  نسبی امنیت یک برقراری و رفاه ضامن شاید که میگردید تصور امروزی، های روی خالف و

 بی شورشیان علیه بر جدی مبارزۀ برای را آنان روحی تقویۀ موجبات زعیم، یک به هم امنیتی قوای باورمندی و

 .مینمود فراهم پاکستان انسانی وضد مخرب های پالن دفع و روزه همه آشکار جنایات و طالب عاطفۀ

 نظر به حدودی تا کشور، بیرون مطبوعات در تاریخی های دوره های گذشته های رویداد تکرار موضوع مورد در

 یاعض نیست، مفید عموم دانش غنای و افغان آیندۀ و موجوده های نسل برای آنچه تکرار که موافقم غنی جلیل محترم

 یحقیق غیر های گیری طرف از وطن های واقعیت انبی در که مخصوصا   مینماید، احتواء را خواننده و نویسنده وقت

 «حقایق و تحقیقات» لفافۀ در معلوماتی تاریخ، ادوار و مسائل تحلیل در جانبه یک احساسات و تاریخی پشتوانۀ بدون

 .نماید بیان آنرا عکس بر عینی شهود و تاریخ مبرهن صفحات و استناد که گردد ارائه

 برای نآ منفی و مثبت های جنبه با ملتی هر تاریخ مهم های واقعیت که باشد نمیتواند معنی بدین استدالل این البته

  :مینمایند استدالل چنین راستا درین ایشان چنانچه گردد نمی تلقی مهم و آموزنده انگیز، عبرت سرزمین آن مردم

 تباهاتاش تکرار از جلوگیری برای ها ملت رهنمای کشور هر تاریخ در اشتباهات از آموختن و گذشته وقایع رسی بر" 

 ".است گذشتکان های کارکرد های ارزیابی و تجارب داشت نظر با بهتر آیندۀ یک بسوی پیشرفت و گذشتگان

 اخیر دهۀ ۶ های داد روی مخصوصا   هم، ما مملکت تاریخ آموزندۀ و مهم وقایع به آگاهی دقیقا   عزیز، هموطنان بلی

 بیشمار هک آن آشکارای های فراز و نشیب با را ملت یک سرنوشت مسیر ،گوناگون بنیادی تغییرات با متأسفانه که

 و ضروری است، رسانیده نشر به آنرا اتجریان رساله و کتاب ها صد و نموده تیرو را همه ،هموطن عینی شهود

 .گیرد قرار ها نسل اختیار در آن مظلوم مردم و ویران وطن متشتت و سیاه روزگار العلل علت تا است، آموزنده

 افغانستان، معاصر تاریخ مهم موضوعات از یکی مورد در اواخر درین وطن، مادر حوادث از ای نمونه منحیث 

 فکرمت مغز و سیاسی شخصیت مجازات و طوالنی حبس و اجتماعی و سیاسی های فعالیت نحوۀ باالی مناقشه و بحث

 موضوع درین منحرف و متهورانه ادعاهای قسما   که است بوده استوار «زی عبدالرحیم عبدالملک» مرحوم افغان

 کتاب بر،معت شهود نظریات و داشته دست آثار استناد پهلوی در ازینکه غافل میگردید، خوانندگان تأثر و حیرت باعث

 افص بیان با آنعصر، تاریخ صفحات در را مو از باریکتر نکتۀ ها صد که مرحوم آن زندان انکار قابل غیر خاطرات

 یختار گران انحراف و مداحان تفکرات آتش روی بر که گردیدپاکی  آب منزلۀ به میدارد، ارائه روشن دهی احصایه و

 دوره آن معاصر شهود و  خوانندگان استقبال مورد ارزشمند اثر چنین متداوم نشر که یقین. شود ریخته افغانستان مردم

 ستندم خاطرات آن از که را مسلسلی صفحات که میتوانیم همه تکنالوژی داشتۀ دست امکانات از استفاده با و شده ها

 محترم یهمکار از باید البته زمینه درین. نماییم حفظ و داشته اختیار در دوستان و خود برای میگردد منتشر معتبر، و

 مظلومش و مرحوم پدر خاطرات افشای در را «زی عبدالرحیم ملک بهاول» محترم اقدام زمینۀ که «ملکیار داودم. »

 و آموزنده اثر چنین پیشکش با که هم «خان عبدالملک» مرحوم برومند فرزند برای و نموده تشکر اند، نموده جلب

 رنش با را فامیل و پدر های رنج از قسمتی و نموده یمنتف تاریخ چهرۀ از را زیادی های ادعا و اشتباهات که معتبر

 . بفرستیم تهنیت قلب صمیم از بخشد، می تسکین استبداد، عصر یک از هموطنان به خاطراتی چنین

 و جستجو بزنیم، مؤثق بیان و استناد مهر کشور های داد روی مورد در را نظری و ادعا هر اینکه از قبل اگر بلی

 از ستندیم صفحات وطن های نسل برای وظیفتا   نماییم، فراهم تدقیق و ، تحقیق جامعمقایسه با را بیطرفانه تحقیق

 .ایم نموده فراهم را شان تاریخ

 از جخار انترنتی های وبسایت در مباحثات در که مینماییم مشاهده سر بچشم اند، فرموده غنی جلیل آقای که همانطور

 خالقا گزین جا مطبوعاتی، ادب از دور های دشنام و توهین و گرائیده فراموشی به قلم عفت مراعات متأسفانه کشور

 ویر اکثرا   که ایم بوده ناظر و شاهد را سخیف روش چنین از بیشماری های نمونه ما که میگردد متمدن بشر پسندیدۀ

 ممالک در افغان مهاجرین های حلقه در که است افسوس جای ،گیرد می صورت گروهی یا و فامیلی شخصی، عناد

 .باشد منحرف و ایراد قابل چنین ما هموطنان از تعدادی روش و راه افراد، وجایب و حقوق شناسایی و قانون دارای
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 با مه تشکیالتی چنین امور اولیای حتی عمیق تأسف با که میرسد بنظر مطبوعاتی، ادب مراعات مهم زمینۀ درچنین 

 ارزشمند اعالمیۀ» مواد از جزئی که بیان و فکر های آزادی «بهانۀ» به و در زمینه انسانی حقوق از استفاده سوء

 در را خویش هموطنان آبروی و حیثیت «قصدا  » حتی یا و مسامحه و مسئولیتی بی کمال در است، «بشر حقوق

 مش خط و پالیسی» برخالف جهت هر از ها وبسایت از بعضی که میشود دیده. میدهند قرار حراجی و لیالم معرض

 زا که بازاری های دشنام و حرمت هتک هر که میگذارند و گذاشته فراتر پا خویش، شدۀ اعالم «مطبوعاتی تحریری

 روشی نچنی البته که گردد آنان های فامیل و مقابل طرف نثار میگردند، مشمئز و توهین خوانندگاناکثریت  آن مطالعۀ

 .باشد می بیرون باور از کامال   دیگران، حقوق مراعات و فردی های آزادیم به احترا و شناخت با مترقی ممالک در
 

 ،حقوقی پدیدۀ چنین استعمال صالحیت و حدود و بیان و فکر های آزادی مورد در بیشتر گشایی ره و آموزش برای

به منظور احترام  را بیان های آزادی بر ها محدودیت مندرجۀ مواد تعین زحمت غنی جلیل آقای عالی، نوشتۀ درین

 . اند گردیدهمتقبل  آورد، می عمل به ممانعتحق  آن المحدود استعمال واده روی یز از اصل در کهبه کرامت انسانی 

 مالکم تابعین استفادۀ وبرای بوده بیان آزادی مربوط کهرا  بشر حقوق جهانی اعالمیۀ «نزدهم مادۀ» نشر با پایان در

 گردید تصویب عضو، ملل اساسی قوانین در آن و اعتبار درج و متحد ملل عمومی مجمع در ۱۹۴۸ سال در عضو،

 ضرورت و غنی آقای محترم مضمون از تأسی و تأکید به ،بر آن گذاشت تائیدر انستان هم در همان زمان مهکه افغ

 مطبوعات، ساحۀ در ما هموطنان ذریعۀ حق این بهتر استفادۀ و مهم جوانب بیشتر هرچه درک برای آن تکرار مبرم

 حدود و بشری واالی حق این پامال و روی زیاده نحوۀ خصوصال یعل مینماییم، توصیه هم را ایشان مضمون مطالعۀ

 ریند نیز آنان مزید توجۀ یت،وبسا این اندرکاران دست از بعضی جانب از بیان آزادی بهانۀ به آن قانونی استفادۀ

 .میرود تقاضا حقوقی مهم زمینۀ
 

 بیان آزادی حق کس هر آن بنابر و دارد مداخله بدون را عقاید و نظریات آزادانۀ ابراز حق هرکس)

 میلتع. میباشد دیگری رسانۀ هر طریق از یا و «هنر» آرت بشکل چاپی یا و تحریر حق این. دارد را

 به معروض ضرورت مواقع در آن بر بنا و است خاص های مسئولیت و وجایب مستلزم حقوق این

 و عامه نظم یا و ملی امنیت حفاظت یا و دیگران حضور اعتبار به احترام برای ها محدودیت برخی

 (.بود خواهد عامه روحیۀ یا و عامه صحت یا

 پایان
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