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عارف عباسی

فیس بوک،
رشتۀ قوی تحکیم روابط اجتماعی

خوش بختانه این وسیله که فیس بوکش خوانند به حیث یک رشتۀ قوی تحکیم روابط اجتماعی ،تبادل نظر ،نشر مباحث
سودمند وآموزندۀ تأریخی ،فلسفی ،دینی ،اقتصادی و سیاسی مورد استفادۀ اکثریت در هر گرد و نواح دنیا است.
اگر افتخار دیدار میسر نیست ولی این رسانه زمینۀ روابط صمیمانه و قلبی بین دوستان را فراهم می آورد .خوش
بختانه و با کمال افتخار هر روز دستان مبارک و صمیمانۀ زیاد دوستی به سویم دراز می شود.
هر نوع سهم گیری در این دیباچه خودی و انفسی نیست وهیچ فردی برای خود نمی گوید و نمی نویسد بلکه اندیشه
های خود را با دوستان و هم وطنان خود شریک می سازد که یا با توافق نظر دیگران مواجه می شود و یا تبصره
های فزونتر ،جامع و پر محتوی ارائه می گردد که توضیح معلومات بیشتر بحث را تکمیل و آموزنده تر می سازد،
و دیگرانی با دالئل قوی بحث را مورد نقد قرار می دهند ،گرچه نقد حتما ً به معنی انتقاد نیست ،و در مواردی مخالفت
نظر و انتقادی هم صورت می گیرد .چون هیچ فردی ادعای جامع الکماالت و عقل عالم را کرده نمی تواند لذا به
صحت و صائب بودن نظرخود انسان با فضیلت اصرار نمی ورزد و نظر مخالف و انتقاد را محترمانه می پزیرد ،و
قبول انتقاد سالم مظهر خردمندی و دانش است ،که نباید قهر و غضب و خشم گینی را در آن راهی باشد.
هدف برگزیده از عرایض فوق در همه حاالت حفظ احترام متقابله ،عفت کمام و مراعات موازین اخماقی در ابراز
نظریات است.
َدو ،دُشنام ،استعمال کلمات بازاری ،مستهجن  ،هرزه و مبتذل شخصیت و سطح اخماق و حتی تربیۀ خانوادگی یک
شخص را متجلی می گرداند.
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هیچ بنی نوع بشر عاری از سهو ،خطاه و اشتباه نیست شاید گاهی غیر عمدی چیزی بنویسد و یا چیزی گوید که
آزردگی بیافریند ویا خدای نا خواسته دلی بشکند .آزرده خاطر و دل شکسته حق گله و شکوه دارد ولی زبان خود
گنجینه است و به عوض تحقیر و توهین و بی حرمتی ده ها کلمۀ مقبول وجود دارد که مطلب را بیان کند.
به همان پیمانۀ که توهین ،تحقیر و هتک حرمت عدول از اصول اخماقی و مسلکی مطبوعاتی است ،وارد کردن
اتهامات غلط ،بی اساس و نادرست برکسی که شخصیت ،عقاید و اندیشه هایش به همه معلوم است خود نا جائز و
منافی اخماق مطبوعاتی است.
من قوم گرایی ،تفرقه های قومی و تبعیضات بر مبنای زبان و منطقه را در شرائط کنونی افغانستان نه تنها گناه کبیره
بلکه جنایت و خیانت می دانم .شکسته باد قلمی و برید باد زبانی که این طریق را در پیش گیرد.
در طول دوران خدمات اطماعاتی خود من هرگز مرتکب این جنایت نشده از هر وسیلۀ ممکن و هر موقع مساعد
استفاده نموده سعی وتماش ،تمن ا ،خواست زاری و پیام من فقط و فقط وحدت ملی ،هم بستگی اقوام ،یک ملت شدن،
رفاه و آسایش ،سعادت مردم و رهایی شان از غل و زنجیر اسارت دشمنان خارجی و مزدوران داخلی شان بوده.
و اما نوشته ام و گفته ام در مورد هر شخصی ،هر گروهی ،هر حزبی و هر شورایی که به وطنم خیانت کرده و
منافع ملی را فدای منافع شخصی ،منطقوی و منافع بادران خود نموده ،وطن را در حراج قرار داده ،خون بی شمار
ریخته ،چپاول کرده غارت نموده ،ویران کرده و برباد ساخته و هزاران ظلم و ستم را به حق ملت بی دفاع و بی
صدای افغانستان روا داشته اند در بیان این واقعیت و افشاء گری ها قلم ام به سرعت دویده و نه لنگیده و زبانم گویا
و روان بوده و بی هراس نوشته ام وبه صراحت و شهامت گفته ام این که این قماش مربوط کدام قوم بوده و درچه
مقامی قرار داشته اند برایم اهمیت پر کاهی نداشته و همین وجیبهَ ،دین و رسالت من بوده و این را نباید قوم پرستی
و یا دشمنی به قومی تعبییر نمود.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگر این نویسنده را هم مطالعه کنند ،می توانند با
اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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