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  گسترش تعصبات قومی، زبانی و سياسی
  

نبشته های دوستان را درمورد آقای مسکينيار درسايت آريانانت مطالعه نمودم خير نظر هر کی بنابه ايدئولوژی 

ظرات و عقيده های سياسی و علمی خود هرکی حق دارد تابرای بهترشدن انديشه ها ، ن. سياسی درمغايرت قرار دارد

حقيقتأ انسان جامع . را مطابق به آزادی مطبوعات و قانون مدنی درکادر اخالق در موارد مختلف انعکاس دهند 

الکماالت نيست ، اشتباهات ، کمی و کاستی  ها در همه  امور و عرصه های زندگی سياسی ،علمی ، اقتصادی و 

نسان وقتی ميتواند به پختگی رسد که مورد انتقادات و پيشنهادات واقع شود البته در ا. فرهنگی انسان وجود دارد 

متآسفانه . صورتيکه انتقادات و پيشنهادات منصفانه  سازنده و اخالقی  نه روی انگيزه های شخصی پديدار باشد

می ، زبانی کينه توزی را در امروز جامعه ای ما بنا به اثر تأثيرات حوادث و اوضاع نا اهنجار سياسی و تعصبات قو

که البته عوامل اصلی آن متجاوزين و مداخلگران خارجی است که به . بين ملت افغانستان به ارمغان آورده است

يک برادر را عليه برادر ديگرتحريک  . منظوراهداف سياسی در امور کشوری ما دست به اعمال غيراسانی ميزنند 

 هماهنگی وحدت ما را از زمان های طوالنی گسيسته و از ميان برده ، يکی را انسجام و. و دست بگريبان ميسازند

اين چنين کشيده گی ها در آوردن صلح  و ثبات در کشورما . عليه ديگر به شکل و انواعی مختلف درگير ساخته 

پر افتخار باشد  از اگر منظور ما ساختن يک  افغانستان مستقل و . افغانستان هيچگاه نقش موثری را نمتوان بازی کرد

توهين و تحقيربه شخص . تعصبات و اختالفات قومی و زبانی که جهل و جهالت را  تبارز و گسترش ميدهد  بگذريم 

هيچ شخصی ، فردی را  مورد تحقير و اهانت . و ياقوم خالف موازين  و نورم های  بين المللی محسوب ميشود

 بجزمسؤولين دستگاه دولت که  مطابق به مجوزی قوه قضائيه قرارداده نميتوا ند  ولو مجرم هم شمرده شود

درگرفتاری و استنطاق آن که مبرا از آزار و شکنجه است اقدام ميکنند ،  اگر شخصی ثالث و غير مسؤول فردی را 

زمان مورد توهين و تحقير بی باکانه و غير مسؤوالنه قرار دهد  مطابق به ماده قانون جزا ء  سازمان ملل متحد و سا

اما اينکه در شرايط کنونی نظر به درگيری . های حقوقی دفاعی ازهتک و حرمت بايد تحت پيگيری محاکم قرار گيرد

های بحران  سياسی موجوده و فعاليت های مخربانه ای تروريست ها  در سطح بين المللی مسؤولين امور را در 

.   مينه شکاياتی صورت نگرفته است بحث جداگانه است اجرای وظايف شان بيخبر و نا آگاه ساخته و يا اينکه در ز

بنأ اگر آقای مسکينيار به نظر خواننده گان و يا بيننده گان تلويزيون اشتباهاتی را و يا مخالف اساسات و پاليسی 

رون رفت بروی ژورناليزم  و يا خالف موازين نورم های احترام به حقوق بشر اظهارعقيده ميکند راه حلی برای بي

همه باز است ميتوانند با شعورسياسی و دانش علمی با آقای مسکينيار داخل مذاکره شوند تا اينکه با اظهارکلمات و 

و از  جانب ديگر بايد آقای مسکينياربه انتقادات و پيشنهادات . سخنان  رکيک وضعيت اخالقی را جريحدار سازند 

من از جمله ی بيننده گان . گان خويش ارج و آنرا  برای اصالح و بهبود بپذيرد سالم و بيطرفانه ای بنندگان و شنونده 

اما کوشش ميکنم که  راه .  بلی در بعضی موارد با   ايشان  موافق نيستم  .  تلويزيون جهانی آريانا افغانستان ميباشم 

شتباهات و يا بعضی تناقضاتی که همانطوريکه ا. بيرون رفت معقول و شايسته را جستجو کنم نسبت به تشتت اخالقی 

مثأل پروگرام خانه . احساسات را جريحدارميسازد ، خوبی ها هم  وجود دارد  که از آن نبايد چشم پوشی کرد 
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وخانواده ، پروگرام چشم  براه ، پروگرام زن قهرمان افغان خانم سجيه ، پروگرام نگاه ، پروگرام از گپ ، گپ می 

بنًا بتاسی از وضعيت پيش آمده بين . ديگر که به ذوق بيننده ها سازگار است وجود دارد خيزد و بعضی پروگرام های 

آقای مسکينيار و بعضی بيننده گان محترم که تضاد و کينه توزی های سياسی و قومی موجب بروز تشنج و برخورد 

ت و آبرو فرهنگ اديب ملت های رکيک لفظی توأم با دشنام و اهانت همراه است ضربه و لطمه ای است که به  حيثي

بی باکی و تمرد بحيثيت کسی ولو حتی به مجرم و قاتل  مطابق به دين اسالم و قانون مدنی مجاز . ما وارد ميکند 

پنداشته نميشود در اين مورد محاکم حقوقی و جرايم جنائی مطابق به مندرجات قانون با مجرمين و يا متخلفين تصاميم 

ق که از توهين و تحقير و شکنجه مبرا باشد اتخاذ و قرارعدلی را اصدار ميدارند نه الزمه را مورد غور و تعم

اشخاص و افراد غير مسؤول بنأ از آنهايکه مخالفت و تنش ها را به بهانه های مختلف روی احساسات زبانی ، قومی 

  . دو سياسی گسترش ميدهند بحيث يک برادر افغان آرزومندم بيشتر به اتحاد وحدت فکر کنن
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