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  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٨

 

 ليکوال؛ نظرونه او ليدونه
  د اسالم مبارک دين او اخالق د انسان د .ټول انسانان ازاد او خپلواک دي، ھر څوک بويه خپل نظر او فکر يې

بشپړې ازادۍ له پاره  الرښوونه کوي، ولي د هللا جل جالله د سنتو مخالف ځينې کسان، ټولنې  او حتی حکومتونه د 

ستونزه له ھمدې ځايه راوالړٻږي چې چاته د خپل نظر د څرګندولو حق ورنه . انسانانو د غالمولو په فکر کې دي

وروستی عربي پسرلی ھم د دغسې . وخت د نظر دغه ډول سانسور په ټولنه کې د انفجار المل شيډٻری . کړل شي

  . يوه فکري او نظري سانسور يو انفجار ګڼلی شو

بٻالبٻل نظرونه او اندونه په ټولنو کې شتون لري، اوس زموږ د ھيواد د شرايطو په نظر کې نيولو سره د نظرونو، 

  :د الندي جوړښت وجود لرياندونو او بيان ازادي  اړون

 ھغه ليکوال، ژورنالسټ، شاعر  او د سياسي چارو شنونکی چې خپله ازادي په ھر ډول شرايطو کې ساتل :لومړی

غواړي، دغه ډله کسان ډير لږ دي، دوی د ھيڅ ډلې تر مادي، دولتي او يا ھم تھديد تر تاثير الندي ځان نه راولي، 

  .اندي کول غواړي، داسي تصوير چې د خپل ولس ملي ګټې يې پکې خوندي ويبلکې د خپلو خلکو حقيقي تصوير وړ

ولي ممکن ده چې دغه ډله په عقيدوي لحاظ او ځينو نورو ټکو کې له بٻالبٻلو اړخونو سره مشترکات ولري، او ھر 

 ښه ته ښه ھغه کار چې د ولس په ګټه وي، ھغه که د ھرې ډلې له خوا وي، ھغه ته په مثبت نظر ګوري، د ھرې ډلې

او بد ته بد وايي، ھمدي ډلې خپل ځان ته د بيان ازادي او د ولس خدمت ھدف ټاکلي وي، د ھيڅ ډول مادي او نورو 

  . امتيازونو تر تاثير الندي نه راځي

دغه ډلې ته سخته ده چې له نيوکو او غبرګونو سره دي مخ نه شي، حتی په يو وخت کې د بٻالبٻلو ډلو او بٻالبٻلو 

 ويونکي او په ازادي  ھمدا المل دی چې ھميش دغه د حق.  لرونکو کسانو له نيوکو او غبرګونو سره مخ کيږينظرونو

باور لرونکي د ليکوالو، ژورنالسټانو، شاعرانو او سياسي شنونکو ډله کوچنۍ وي او له بٻالبٻلو ستونزو سره مخ 

  .کيږي

ونکی چې ځان کومې ځانګړې ډلې ته منسوبوي، دوی  ھغه ليکوال، ژورنالسټ، شاعر او د سياسي چارو شن:دوٻم

ځان ته حق ورکوي چې د خپلې ډلې په ګټه تبليغات وکړي او ھدف يې دا وي چې د خپلې ډلې اړوند د عام ولس 

ذھنيت مثبت لورته واړوي، دغه ډله ليکواالن، ژورنالسټان، شاعران او سياسي شنونکي معلوم وي، د دوی خپل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کومې ځانګړې ډلې له پاره کار وکړي او د خپلې ډلې د مشرانو مرسته او ھمکاري له ځان قناعت ھمدا وي چې د 

  .سره لري

 ھغه ليکوال، ژورنالسټ، شاعر او د سياسي چارو شنونکی چې د معلوم معاش په مقابل کې کار کوي، ھر :درٻيم

ومې ډلې پوري مربوط نه څوک چې ورته معاش ورکوي د ھغه له پاره خدمت کوي، خپل ھدف نه لري، ځان په ک

  .ګڼي او نه د کومې ځانګړې ډلې او نه ھم د کوم ځانګړي ھدف له پاره کار کوي 

تاسي د ھيواد او انيس ورځپاڼې وګورئ، داسي ښاغلي شته چې د بٻالبٻلو حکومتونو په وخت کې په يادو ورځپاڼو کې 

او سياسي تبصرې خلکو ته وړاندي کوي، ھمدا يې کار کړی او د ھر حکومت د تګالري مطابق خپلې ليکنې، شعرونه 

دلته قضاوت نه کوو چې څوک ښه دي څوک نه، . ډول د کابل راډيو او کابل ټلويزون يې بل ښه مثال کيدای شي

  . يوازې د ليکوالو نظرخاوندانو کټګورۍ جال کوو

نشته، په مستعار او پردي نوم باندي د معاش په مقابل کې د پرديو د اھدافو له  داسي ډله ده چې نوم او نښان يې :څلورم

پاره کار کوي، دوی ھمدې ته ګمارل شوې وي چې د ادارې له خوا  کوم څه ورته ويل کيږي ھغه په منظم ډول سره 

ته معلومه وي، ځکه عملي کړي، که په خپل نوم دغه ډول کار کوي، بيا خو يې خلک پٻژني، ډله او تګالره يې خلکو 

ھمدا ډله کسان په کومې ځانګړې ډلې پوري تړلي وي او يا خو به د حکومت له پاره چوپړ کوي، نو له دي امله ده 

چې په پرديو نومونو ليکنې، شعرونه، راپورونه او تبصرې په ټولنيزو رسنيو او ځينو ځانګړو او  پټو ادارو په 

  .ورځپاڼو او مجلو کې وړاندي کوي

 لويه موخه داوي چې له نابلده ادرس څخه ملي ګټو ته د ژمن انسان په ډول په ځينو ازادو کسانو نيوکې وکړي د دوی

او د ھغوی شخصيت تر سوال الندي راولي، ھمدا ډول غواړي په پرديو نومونو خپل د مخالفي ډلې ليکوال، 

ه له دې چې د واکمنو په ګټه او ننګه ھم جالبه دا ده، چې دوی سر. ژورنالسټ، شاعر او سياسي شنونکې تخريب کړي

ليکنه کوي او د ھر ھغه ليکوال او نظر خاوند پر ضد ليکنه کوي چې له حکومت سره متفاوت نظر لري؛ خو بيا ھم 

  . پر خپل نوم دغه ليکل نه شي کوالی

و معاش ھم دوی د دوٻمي او درٻمي ګټګورې مختلط ترکيب دی، ځان يې کومې ځانګړې ډلې ته منسوب کړي وي خ

  .ورته مھم وي، که معاش نه وي بيا کار نه کوي 

ځينې داسي کسان ھم شته چې دا په ډله کې نه راځي، البته تر ډيره سياستوال داکار کوي، د خپل ځان د شھرت له پاره 

کوي داسي ليکنه کوي چې د نورو سياستوالو او چارواکو توجه خپل ځان او شخصيت ته جلب کړي، داکار ځينې خپله 

او ځينې بيا نورو ملګرو ليکوالو ته دنده سپاري، کله دھمدې تاکتيک له مخې ھمدغه کسان په لوړو دندو ھم ګمارل 

 .کيږي

ھمدغه کار ځينې ځوان او بې تجربې ليکوال، ژورنالسټ او سياسي شنونکی ھم کوی، په بل نوم ليکنه داسي ترتيب 

اره پکې جملي کارول شوې وي، ھدف يې داوي چې ځان خلکو ته په کوي چې د ځان په ګټه او د ځان مھم ښودلو له پ

  .عار نوم ور وښيې، چې ډير وخت د دغه ډول ليکنو تفکيک ليکواالن په اسانۍ سره کوالی شيتخپله خو په مس

له دي ورھا خوا ممکن ځينې داسي نورې کټه ګورئ ھم ولري، مثال ځينې کسان يواځي د مذھبي افراطيت له پاره کار 

وي، ځينې کسان د اھل تسنن مذھب او ځينې يې د اھل تشيع مذھب، ځينې يې د سلفيت، ځينې يې د يھوديت، ځينې ک

  .يزم او ھندويزم او ځنيې يې د نورو مذاھبو له پاره کار کويې يې د سيکولريزم، ځينې يې د بوديې د عيسويت، ځين

ندي ټولو کټګوريو کې به په يو نه يو ډول رقيبان اوس که ښه ځير شو، نو لومړۍ ډله کسان ھغه څوک دي چې په ال

  .ولري
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د ھيواد په اوسنيو شرايطو کې ځوانو ليکوالو، ژورنالسټانو، شاعرانو او د سياسي چارو شنونکو ته اړينه ده چې د يو 

بل د نظر، نيوکې، سپارښتنې  زغم ولري، مسايل په علمي ډول سره بحث کړي، مناقشه يې علمي وي، سالمو او 

  .رغنده انتقادونو او سپارښتنو ته غاړه کيږدي

په دي ھيله چې د جنګ، تاوتريخوالي او د ښمني پر ځای زموږ ځوان کھول د سولې، امن، يووالي او ھيواد د 

  . پرمختګ له پاره خپل استعدادونه وکاروي

 

 
 


