ﺧﭘﻠواﮐﯽ

اﺳﺗﻘﻼل
www.esteqlaal.net
ﺣﻣﯾد اﻧوری

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر ٢٠٢٠

ھرﮐﮫ ﭘﺎ ﮐﺞ ﻣﯾﮕذارد۴...
ﺑﺎزھم ﯾﮑﯽ ﭘﺎ ﮐﺞ ﮔذاﺷت و ﺧون دل ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ در ﺟﺎم ﺷد ،ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود اﻓﺳوس ﺧوردم ﮐﮫ ﭼرا ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧم اﯾن ﭘﺎ ﮐﺞ ﮔذاﺷﺗن ھﺎ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﮕذارم و ﺑﮕذرم .ﻗﺻﮫ ﮐوﺗﺎه ،ھﻣﯾن دو روز ﻗﺑل ﺑود ﮐﮫ
ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت درﮔذﺷت ﺧﺎﻧم"ﺣﻣﯾرا ﻧﮕﮭت دﺳﺗﮕﯾرزاده" از طرف ﻓدراﺳﯾون "ﻓﺎرو" ،ﺑﮫ
ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ارﺳﺎل ﺷد و ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد .روان ﺧﺎﻧم دﺳﺗﮕﯾرزاده ،ﺷﺎد ﺑﺎد و ﺧﺎﻧﮥ"ﻓﺎرو" ھم آﺑﺎد
ﺑﺎد ﮐﮫ ﯾﺎدی از آن ﺧواھر ﻣﺎ ﮐردﻧد.
و اﻣﺎ دﯾد ﺷد ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت"ﭘرآوازۀ" "،آرﯾﺎﻧﺎ -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻧﻼﯾن" ،ھﻣﺎن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮑﺎری ھﺎی
ﻧﺎﺟﺎﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل آﻧﻼﯾن ﮔردﯾد :ﻓﻘط ﮐﺎﭘﯽ ﺳرﺧط و ﺗﺑﺻرۀ ﺳﺎﯾت ﻣﺗذﮐره در ﻣﻌرض دﯾد ھﻣوطﻧﺎن
ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷود:

}

ٓارﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ٓاﻧﻼﯾﻦ

ﭘﮫ اروﭘﺎ ﮐﯽ دﻣﯾـﺷـﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو د ﺗوﻟﻧو ﻓدراﺳـﯾون
ﻓدراﺳﯾون ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن در اروﭘﺎ

ٕاﻧﱠِﺎ ﱠَِ dو ِٕاﻧﱠﺎ ِٕاَﻟﯾﮫ َرا ِﺟﻌ ُو َن
داﮐﺗرﺣﻣﯾرا ﻧﮕﮭت دﺳﺗﮕﯾرزاده
رٔﯾﯾس اﻧﺣﻣن ﺷﻌرا و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ اﺑدﯾت ﭘﯾوﺳت{
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و اﯾن ھم ﺗﺑﺻره ﺳﺎﯾت ﻣﺗذﮐره اﻧدر ﻣورد؛ در زﯾر اﻋﻼﻣﯾﮫ:
}ھﻣﮑﺎران و ادار ٔه ٓارﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ٓاﻧﻼﯾن درﮔذﺷت داﮐﺗر ﺣﻣﯾرا ﻧﮕﮭت دﺳﺗﮕﯾر زاده را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮐﺎن ،ﻋﻼﻗﻣﻧدان و
دوﺳﺗﺎن ٓان ﻣﺗوﻓﯽ ﺗﺳﻠﯾت ﮔﻔﺗﮫ  ،ﺑﺎز ﺑﺎرﮔﺎه اﯾزد ﻣﺗﻌﺎل ﺑرای ﻣﺗوﻓﯽ ﺑﮭﺷت ﺑرﯾن و ﺑرای ﺧﺎﻧواد ٔه ﻋدﯾل و ﺑﺎﻗﯽ اھل ﺑﯾت
ﺻﺑر ﺟﻣﯾل ﺧواھﺎن اﻧد
اداره {

آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﺑﺎ دﺳﺗﮑﺎری ھﺎی ﻧﺎﺟﺎﯾز آﻧﻼﯾن ﮐردﻧد ،ﭘﺎ ﮐﺞ ﮔذاﺷﺗن ھﺎی"دﺳت اﻧدرﮐﺎران"
ﺳﺎﯾت را ﻣﺷﺎھده ﮐرده و ﺧون دل ﺧوردم ،ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ از آن ﺑرداﺷﺗم ،ﭼون ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻓردا ﺣﺗﻣﺎ ً آن
ﭘﺎ ﮐﺞ ﮔذاﺷﺗن ھﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ھﻣﺎﻧطور ھم ﺷد .آﻧﭼﮫ را ﺷب ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺗل و ﮐﺞ و
ﮐور و ﺑﺎ دﺳت ﺑﺎزی ھﺎی ﻧﺎروا آﻧﻼﯾن ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻓردا ﺻﺑﺢ ،اﻧدﮐﯽ ﮐﺞ و ﮐوری ھﺎی آﻧرا اﺻﻼح
ﮐردﻧد ،اﻣﺎ دﺳﺗﺑﺎزی و ﺗﺻرف در اﺻل اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧد .ﺳرﺧط ﻋﻧوان آن
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﺻورت اﺻﻠﯽ آن در ھﻣﯾن ﺻﻔﺣﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﻧرا از ﻧظر ﺑﮕذراﻧﻧد.
اﯾن ھم ﻧﻣوﻧﮥ اﺻﻼح ﺷدۀ آن ﮐﮫ ھﻧوز ھم دﺳﺗﺑﺎزی ھﺎی ﻧﺎروا در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دارﻧد ،ﻓﻘط ﺑﮫ
اﺻطﻼحِ ،ﻟﯾن و ِدﯾن و آﻧرا درﺳت ﮐرده اﻧد ،ﮐﺞ و ﮐوری ھﺎی آﻧرا اﺻﻼح ﻧﻣوده ،اﻣﺎ دﺳﺗﺑﺎزی ھﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دارﻧد .آﺧر ﭼرا!؟
اﯾن ھم ﻣﺷت ﻧﻣوﻧﮥ ﺧروار ،ﮔوﺷﮫ ای از اﺻﻼح ﺷدۀ آن اﻋﻼﻣﯾﮫ:

اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرو

ٕاﻧﱠِﺎ ﱠَِ dو ِٕاﻧﱠﺎ ِٕاَﻟﯾﮫ َرا ِﺟﻌ ُو َن
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داﮐﺗرﺣﻣﯾرا ﻧﮕﮭت دﺳﺗﮕﯾرزاده
رٔﯾﯾس اﻧﺣﻣن ﺷﻌرا و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺑدﯾت ﭘﯾوﺳت
آﻗﺎﯾﺎن!! ﯾﺎ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯾﮫ ،ﻣﺿﻣون ،ﻧوﺷﺗﮫ ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺑﺻره و ﻣﻘﺎﻟﮫ را آﻧﻼﯾن ﺑﺳﺎزﯾد ،ﯾﺎ آﻧﻼﯾن ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ
و در ﺑﺎطﻠﮫ داﻧﯽ ﺑﯾﻧدازﯾد ،اﯾن ﺣق ﺷﻣﺎ اﺳت ،اﻣﺎ ھرﮔز ﺣق ﻧدارﯾد در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕران دﺳﺗﺑﺎزی
ﮐرده ،ﺗﺻرف ﻧﻣوده و ﺳطوری از ﺧود در آﻧﮭﺎ ﮐم و زﯾﺎد ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻗﺑول ﺷدۀ
ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﺗﺎزه واردی ھم آﻧرا ﺧوب ﻣﯾداﻧد و ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﺟرای آن اﺳت.
ﻧﻣﯽ ﺧواھم در ﻣورد اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎروا ،دﺳت ﺑﺎزی ھﺎی ﻧﺎﺑﺟﺎ و ﭼﺗل ﮐﺎری ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳؤﻻﻧﮫ،
ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﭼو اﻣراض ﺧطرﻧﺎک ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺳﻠﺳل ﺗذﮐراﺗﯽ دھم ،اﻣﺎ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ،ﺧود ﺑﺎ
وﺟدان ﭘﺎک ﺷﺎن ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ھﻣﭼو دﺳت ﺑﺎزی ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳؤﻻﻧﮫ ،ﺧﻼف ﺗﻣﺎم ﻣوازﯾن ،ﻗواﻧﯾن
و ﻣﻘررات ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و ﻧﺷراﺗﯽ ،ﻧﯾﺳت؟! اﮔر ﺟواب ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﭘس ﭼرا ﺟﻠو ھﻣﭼو ﺧودﺳری ھﺎ
ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود؟!
اﯾن ﻣﺧﺗﺻر را ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﻧوﺷﺗم ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن ﻣدت ھﺎﺳت رﺧت ﺳﻔر از آن دﯾﺎر ﮐﺟﯽ ھﺎ و
ﮐوری ھﺎ ﺑر ﺑﺳﺗﮫ ام ،ﻋطﺎی ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﺷﺎن ﺑﺧﺷﯾده و ھﯾﭻ ﻣﺳؤﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل آن ﺳﺎﯾت و آﻧﭼﮫ
در آن ﻣﯾﮕذرد ،ﻧدارم ،اﻣﺎ ﺑﺎزھم ﺑﮕﻔﺗﮥ ﻣﺷﮭور:

وﮔر ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻧـﺎﺑﯾﻧﺎ و ﭼﺎه اﺳت
اﮔر ﺧﺎﻣوش ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ ﮔﻧﺎه اﺳت
ﭘس ﺧﺎﻣوش ﻧﺷﺳﺗن و ﻧظﺎره ﮐردن را ﺑر ﺧود ﮔﻧﺎه ﻣﯽ داﻧم و وظﯾﻔﮥ اﯾﻣﺎﻧﯽ و وﺟداﻧﯽ و ﻣﯾﮭﻧﯽ ﺧود
ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ را آﮔﺎه ﺑﺳﺎزم ﮐﮫ ﭼﺎھﯽ در ﭘﯾﺷرو اﺳت ،ﻣﺑﺎدا آﻗﺎﯾﺎن در آن دراﻓﺗﻧد.
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از طرف دﯾﮕر اﮔر آرزو دارﯾد از طرف ﺳﺎﯾت و دﺳت اﻧدرﮐﺎران آن ﯾﮏ دﻋﺎ و ﻓﺎﺗﺣﮫ و ﺗﺳﻠﯾت
ﺑﻧوﯾﺳﯾد؛ از روی ﻟطف در ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ای ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕران
اﯾن اﺟﺎزه را ھرﮔز ﻧدارﯾد!!!
ﯾﺎر زﻧده و ﺻﺣﺑت ﺑﺎﻗﯽ
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