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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
 

 ۳۱/۵۰/۶۵۳۲       نویسنده: دکتور شهیرنثاری

 !آب را گل نکنیم
 سیاست ها و خواست های مقطعی خود را از منافع ملی جدا سازیم

 

ردند اهرات کظدر لندن ت در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد از افغان های که یکی از خواسته های گروهی 

 ، قطع کمک های انگلیس یا به اصطالح غرب )پول مالیه دهندگان( به مردم افغانستان بود ! 

مردم از تمامی حقوق و امتیازات اجتماعی و مدنی برخوردارند و ک جامعه دموکراتیک  مانند انگلیس این که در ی

 ابراززمان ها و دولت ها با راه انداختن تظاهرات میتوانند موافقت و مخالفت شانرا با سیاست های داخلی و خارجی سا

 جای بسیار خوشی است. کاش همه ملت های دنیا از چنین حقوق و امتیازات بهره مند میبودند. ، نمایند 

روهی از گ ، ستان نیز در آن حضور داشتافغان در لندن که ریس جمهور کنفرانس بین المللی مبارزه با فساددر جریان 

 را براه انداختند.مسالمت آمیزی تظاهرات  نیز با استفاده از فرصتوطنان ما هم

اصلن قابل بحث نبوده و حق مسلم  ،این که با راه اندازی این تظاهرات هموطنان ما چه خواست ها و سفارشات داشتند 

ابراز  تو بدون خشون شان است . و اینکه مردم ما مشق دموکراسی نموده  وخواست های شانرا بصورت صلح آمیز

 مسرت و خوشی است.  میدارند جای بسیار

 های بود که در آن بشکل درشت پالکارد حمل ،ولی با تاسف درین میان آنچه که دل هر افغان با احساس را میرنجانید 

 بودند. شده خواستار قطع کمک های انگلیس به مردم افغانستان و روشن

 

ل در مقاب با احساس   افغان هیچ  دوستانه رابشر ، مغرض و غیراین خواست بی جابه یقین کامل میتوان گفت که 

 روا ندارد. ،که در سخت ترین شرایط  و به بیچاره ترین وضع زندگی میکنند هموطنان فقیر خود  انهمنوع

و سایر سوسیال  مادام العمر کمک هایتعاون ودرست است که بعضی ها در دامن غرب در سایه امن خوابیده و از 

ولی ما نباید خواستار قطع لقمه نانی باشیم که  نموده و تمام زندگی خود و خانواده اش بیمه است رب استفاده مزایا غ

 به همنوع ما در نا امن ترین کشور دنیا میرسد !

لی بامیان و یا لغمان نرسد و ،بدخشان  ،درست است که کمک انگلیس شاید درست و مستقیم به دست فقیری در خوست 

 ردازد.پمی ،و معلم ما را که شب و روز قربانی میدهند   سرباز ، ای غرب است که معاش اردواین کمک ه

 

با تجربه که از تحصیل و کار در غرب دارم و با توجه به وضعیت ناگوار در کشور ، این نوع خواست های غیر 

گفتمان بزرگ در مجامع غرب  راه اندازی باعثآن هم بشکل یک تظاهرات در خیابان های شهر اصولی و بی موجب 

تا جایکه دیده شده چنین اقدامات ناسنجیده در گذشته نیز  و در نهایت باعث قطع و یا کاهش کمک های شان میشود. شده 

تاثیر داشته و در بعضی موارد باعث بگونه بسیار جدی بر افکار عامه و سیاست های درازمدت کشور های غربی 

 است. م مظلوم افغانستان شدهشان با مرد کاهش همکاری های

 سیاست ها و خواست های مقطعی خود را از منافع ملی جدا سازیم ! جا دارد که در چنین موارد
.......................... 

 آب را گل نکنیم:

 خورد آب.در فرودست انگار، کفتری می

 شوید.یی پر مییا که در بیشه دور، سیره

 گردد.مییی پر یا در آبادی، کوزه

 آب را گل نکنیم:

 رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی.شاید این آب روان، می

 دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب.

 آب را گل نکنیم:

 آب را گل نکنیم.
 سهراب سپهري از:
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