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  محمد حيدر اختر

   ٢٠١٣ سپتمبر ٢٩
  

  کارانرسالت رسانه ھا درقبال جنايت
  

ی به  اتحاد جماھير اشتراکيه ھمه آگاھی يافتند که لست پنج ھزارتن از آن ھموطنان ما که در زمان  رژيم سفاک ومتک

از طريق روزنامۀ   ھالندی،ت تحقيقات مقاماۀسابق ، توسط دستگاۀ جھنمی اکسای خلقی ھا به شھادت رسيده اند ، نتيج

را  درلست ديدند و داغ واندوه گذشته  برای شان  عالوه کسانی که نام  عزيزان شانه ب. ھشت صبح درکابل انتشار يافت

  .ثر و اندوه عميق برای  ھمه ھموطنان در داخل وخارج کشور نيز گرديد أباعث ت  ،بار ديگر تازه شد

 ھشت صبح با نشر اين موضوع رسالت خويش را درمقابل مردم داغ ديده و رنج کشيده  خود به نحو حسن ۀ روزنام

 کرد، به تعقيب آن اين خبر ءاجرا

سرخط تمام بسياری ازنشرات يعنی 

 و تمام  روزنامه تلويزيون ھا، راديو ھا

ھمچنان   ھا، ھفته نامه ھا و مجالت  و

وبسايت ھا و فيسبوک ھای شخصی 

نيز قرار گرفت وبه صفت داغترين 

موضوع  در سراسر جھان تکثير 

  .گرديد 

ديده شده است که بعد ازسقوط رژيم 

ک خلق از آن کشور   ميالدی و فرار اعضای حزب دموکراتي١٩٩٢ شوروی سابق درافغانستان درسال ۀدست نشاند

 نخست خودرا جمع و جور کرده  وبه تعقيب آن تالش ؛ی ، امريکاو استراليا ئزير شدن  آن ھا درکشور ھای اروپاوسرا

 مردم شريف افغانستان و هارده سالۀ شان خاک انداخته  وتوجزياد به خرچ داده ومی دھند تا بتوانند باالی جنايات چھ

عالوۀ ه کار دراروپا و امريکا ب نا بهاين گرو. تنظيم ھای جھادی سابق معطوف نمايند ھمچنان جھانيان را به جنايات 

فعاليت سياسی  پنھان وعيان، به فعاليت ھای فرھنگی آغاز نموده  وبا نشرات خارج مرزی که توسط ھموطنان ما 

االت، اشعار  به نام ھای دارند خويش را نزديک ونزديکتر ساخته بانوشتن مق درکشورھای مختلف  فعاليت  داشته و

  . ھم به نام ھای مستعار پرداختند اصلی و بعضاً 

گردانندگان ھفته نامه ھا، ماھنامه ھا و تلويزيون ھا و حتی وبسايت ھا نزديک شدن آنھا را جدی نگرفته  به ھمکاری 

ب دموکراتيک خلق در  حزۀسف می بينيم که اعضای بلند پايأبا ت.  را پذيرفتند  شان لبيک گفتند و مضامين شان

ی که از داخل افغانستان نشرات دارند منحيث  آگاھان سياسی ، نظامی ، اقتصادی  وتجارتی  ظاھر می ئتلويزيون ھا
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 به روی خويش نمی آورند که در را به کمال افتخار ارائه می دارند واصالً   شانۀشوند و نظريات به اصطالح مدبران

گردانندگان .   آن اورده اند که تاامروز روی آرامی را نديده اند ۀ و مردم رنج ديدسر افغانستان ی برئگذشته چه بال

  برای بينندگان شان معرفی می دارند واز ايشان قبرنامه ھا  ايشان را منحيث شخصيت ھای آگاه با القاب پر طمطرا

  .شخصيت ھای دروغين ساخته و می سازند 

 حزب دموکراتيک خلق که عضويت  سازمان جاسوسی  کی جی بی را ۀست ديده شده که يکی از اعضای برج بعضاً احت

 انجام داده وبا ه اینيز داشت با خريد سه چارساعت وقت برنامه، دريکی از تلويزيون ھای خصوصی درکابل مصاحب

  .ی رد نمودئاه واست  با چشم سفيدی و ديده درانی  مانند موسيچۀ بی گناه تمام اتھاماتی را که بااليش وارد بودبچرب ز

نقابی که در روی . پس از فروپاشی رژيم مردم کش خويش، نفوذ وھمکاری  را با تنظيم ھای جھادی روی دست گرفتند

  .سياه گذاشتند، نقاب  قومی بود

بعداز سقوط رژسم  طالبان و روی کار آمدن حکومت انتقالی 

ی ئوکراتيک خلق که درکشور ھای اروپااکثر اعضای حزب دم

که از مقام وموقف گذشته که  ی شان قبول نشده ويا اينپناھندک

داشتند به دور مانده بودند دوباره به کشور رفته با شناخت و 

ی که داشتند در ادارات دولتی، پارلمان  و ئساخت وبافت ھا

ديگر عرصه ھا به کار و فعاليت آغاز نموده  وحتی بعضی از 

 درجنگ ھای  آن ھا که به نقض حقوق بشرۀاعضای شناخته شد

  .افغانستان متھم ھستند در پھلوی رھبران جھادی سابق به تشکيل احزاب سياسی نيز پرداختند 

که شناخت کامل   مردم افغانستان است باوجودیۀسسه يا دفتر حقوق بشر درافغانستان  که وظيفه اش گرفتن حقوق حقؤم

ر موجود نيز می باشد  خموشی اختيار کرده وھيچ گاھی دوسيه ھای شان در دفت اسناد و دارند و از ھر يک شان داشته و

  .سد راه فعاليت ھای سياسی ايشان نگرديده است 

زيرا ديده می شود که در . عمل آورده اند استفاده بهوءدر خارج از کشور نيز ازاوضاع نامساعد ديگران به نفع خود س

 شود بازھم چھره ھای اعضای حزب تلويزيون ھای خصوصی که ازطريق امريکا  به سراسر جھان پخش می

فعاليت در دستگاه جھنمی خاد   حزبی  وۀ بعضی ھا با گذشتابرنامه ھای مختلف  ديده شده  وحتدموکراتيک خلق  در 

برنامه تھيه می کند ودر مقابل پرداخت يک مقدار پول  به تلويزيون ھای خصوصی نشرات دارند که با استفاده از آن 

               .      کنند ات ، مصاحبه ھا و فعاليت ھای رفقای حزبی خويش را زيرکانه پخش میدربرنامه ھايش گزارش

بافراھم شدن شرايط و دست يافتن به تکنالوژی  مدرن به خصوص اينترنت درسراسرجھان امکانات فعاليت ھای  

 ازاين امکانات تعداد کثيری از بالک ھا برای ھمه مھيا گرديدونتی و ازطريق  وبسايت ھا و صفحات اينترفرھنکی 

 شان ودن صفحات اينترنتی در خدمت مردمھموطنان ما نيز استفاد برده و به فعاليت فرھنگی ازطريق اينترنت وباز نم

 ديده می شود  که طرفداران  نورمحمد تره کی، ، ھا  باز شده افغان ی که ازطرفئدرجمله وبسايت ھا. قرار گرفته اند 

  خود نشرات داشته  واز رھبران سياسی خود با القاب ۀستا  ببرک کارمل  و داکتر نجيب  ھر کدام به رحفيظ هللا امين،

بلند باال ياد آوری نموده و ھرکدام آنھا را قھرمانان کشورمعرفی نموده ازجانب ديگر يکی برسر ديگری کوبيده و 

اندازد ولی تاکنون ھيچ کدام شان حاضر به اين نشده است که جنايات و اشتباھات گذشته را يکی بر گردن ديگری می 

دوش گرفته وبه جنايات واشتباھات خويش  ه مسؤوليت  قتل وقتال ، شکنجه و آزار واذيت مردم شريف افغانستان را ب

  .سر بگذارند 
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عضی از سند ب می نويی که درصفحات مربوط خود شان  يکی عليه ديگر ایعالوهه اعضای حزب دموکراتيک خلق ، ب

 وبی مسؤوليت ءی که گردانندگان شان  گذشته را به باد فراموشی سپرده و دراين مسايل بی اعتنائايشان دروبسايت ھا

بعضی ھم قسمی که گفته آمديم به نام ھای مستعادر انتشار  را به نام وعکس ھای شان و برخورد می کنند مقاالت شان

  طب کابل به نام مستعار دريکی از وبسايت ھا که من نيزبعضاً یځپوھن  مثال  يکی از خاديست ھایرمی دھند طو

من با ديدن مطلب و عکس آن شخص  از روی ھمکاری  بسيار .  که منتشر شد،ھمکاری  داشتم مطلبی ارسال داشته بود

 . ارسال داشتم وبسايتۀ  آن شخص را  نوشته وبرای گردانندۀتخلص و گذشت  دلسوزانه  نام اصلی ودبانه  و واقعاً ؤم

 من می باشد  به گذشته ۀ اين شخص مورد عالقۀی درجواب ايميل من نوشت که نوشتئمسؤول وبسايت با بسيار بی اعتنا

  .اش کاری ندارم وبرايم بی اھميت می باشد 

که  ا اين روابط و ارتباطات سازمانی داشته ويازاين موضوع نزد خود چنين نتيجه گرفتم يا اينکه  مسؤول وبسايت قبالً 

  .بی خاصيتی می باشد که به اصطالح عاميانه از تپ تپ پای ھراس دارد  و انسان جبون وترسو

چيز ديگری که در شرايط امروز افغانستان و به خصوص در مطبوعات سراسری ورسانه ھا رخنه کرده  مسايل قومی 

اگر يک جنايت کار و .  قرار داده است  سف ھمه چيز ھای ديگر را تحت شعاع خويشأوزبانی ونژادی می باشد که با ت

يا شکنجه گر  روابط  قومی ونژادی با يک نويسنده داشته باشد، آن نويسنده باوجوديکه  به مسايل وارد ھم است از  تمام 

 به دشنام طرف اخص  می برايد و به بازی کلمات حتجنايات آن شخص چشم پوشی نموده به طرفداری و دفاع آن ش

  .شده می خواھد  اتھامات و بار جنايت و شکنجه  را از شانه ھای شخص مورد نظرش  برطرف کند مقابل متوسل 

  :  رسالت نويسندگان و رسانه  ھا می باشد بھتر آن است که مثالی از اين گونه روابط  بياوريم  ۀچون موضوع دربار

مدتی را عقب ميله ھای   بندی شده وداری حزب دموکراتيک خلق گان را می شناسم که درزمان زماميکی از نويسند

که دوتا دوسيه دار او را بازی داده وپيش انداخته ای ولی امروز نظر به اين عالقه  .زندان پلچرخی سپری نموده است

تمام  جنايات گذشته را  کنار گذاشته  باالی .  کند که آنھا ھم صفتش را کنند ی را درطرفداری آنھا چاپ میئاند نوشته ھا

کند و  گاھی به نام   ھای محترمی که شکنجه گران و قاتالن را معرفی کرده اند زبان درازی وقلم پردازی میشخصيت

آدمی که . کند  حزبی وھمکاری با شکنجه گران دارد،  نوشته میۀی که سابقئمستعار، يا زير نام  يکی از خانم ھا

 ديگری بوده ۀالبته اگر پشت پرده رابط.  استخدام کرديمکنند که فالنی را د، پرچمی ھا درغياب شان ريشخند میخبرندار

  .سپاريم آن را به خداوند و اطالعات مردم مطلع می

ی  می خواھند سياھی را به مردم ئگفته ام که آنانی که با ديده درااين جانب مثل تعدادی که وفا به عھد دارند، ھميشه 

درصورتی که تمام مردم شريف افغانستان  سياھی وسفيدی  .  دشريف وطن، سفيد نشان بدھند، تالش عبث وبيھوده دارن

ھمينجا قابل تذکر است که يک تن از ھوطنان جناب حسن اميری ھم بی ھراس . را به خوبی ازھم تفريق کرده می توانند 

دای کند که لست جنايتکاران و لست قربانيان وشھ وبا وفا به عھد درسالھای آخر کوشش کرده وکوشش قابل قدر می

  .بايد از ايشان به قدردانی ياد کنيم از شخصيتی که جنايتکاران او را خار چشم می بينند. گلگون کفن وطن ترتيب شود

ی ھا ، بی مسؤوليتی ھا وفراموش ئژيم وحشت ودھشت، در بارۀ بی پروا نفری از قربانيان ر۵٠٠٠در ارتباط با لست 

ولی قابل تذکر است که شھادت بيگناھان را . ابقۀ جنايتکارانه دارندکردن وظيفۀ مقدس مبارزه با اشخاصی نوشتم که س

ی که ھزاران قريه ئ ، بمب انداختن ھا۵٩، ثور۵٨سوم حوت . ده ھا وصدھا ھزار شھيد شده اند.  نمی سازد۵٠٠٠اين  

وسھا دست بردار  ر–خاد داکتر نجيب . بعد از حفيظ هللا امين خون آشام بود. وده را خراب وبه خاک يکسان کرده است

  .بايد لست آنھا ھم به نشر برسد. ده ھا محبس و پلچرخی  ديگر وجود داشت. شکنجه واعدام نشد

که باالخر حقيقت  نشر لست  پنج ھزار شھيد برای مردم ما اگر رنج آور بوده است اميدوار کنند ه ھم  است  برای اين

که باالی جنايات   شان را پنھان نمايند ويا اينۀمان نموده و گذشتجای خودرا می گيرد واگرآنانی که بخواھند حقايق را کت
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 جنايات شان ۀگوی ھم برايد وروزی خواھد رسيد که جواب از آب میشانچلوصاف ه ندازند،  باالخر شان خاک بيۀگذشت

م خويش خجل چنانچه امروز اکثر اعضای حزب دموکراتيک خلق  از خجالت  سرباال کرده نمی توانند ونزد مرد.  باشند

  .ھستند 

پس آنچه گفته آمديم،  تمام رسانه بايد  قبل از ھمه منافع عليای مردم شريف افغانستان را مد نظر بگيرند وبرای آنعده از 

به . آنھا را معرفی کنند  فعاليت ھای فرھنگی  راندھند،ۀکسانی که  درنقض حقوق بشر  درافغانستان  دست داشتند زمين

خودرا در نزد رسانه ھای . بگذارند که در جای خود وبا خود باشند. ب وتنظيمی که مربوط بوده اندھر دوره وبه ھر حز

  .تا اوالدشان ھم آنھا را بشناسند. از گذشته انتقاد کنند. آنھا بايد از خود انتقاد کنند. غير حزبی پت ومخفی نکنند

استخدام کنندگان انتحاری .  داران شان را محکوم کنند انتحاری ھا و باۀرسانه ھا وظيفه دارند که فعاليت ھای وحشيان

 ۀ استفاده ھای القاعده وطالبان افغانستان وپاکستانھا، از دين مقدس اسالم، از پسماندگی اطفال وجوانان ازجھالت شاخ

ن مشغول  گفت»جانک الليش«ی که خود را با ئ رسانه ھای با رسالت است نه رسانه ھاۀاين ھا ھمه وظيف. سوء کرده اند

  . ساخته اند

 

 


