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م .عارف عباسی

تـــذکـــری دوسـتـانـه!
دو روز قبل در رسانۀ (فیس بوک) هم وطنی از یک منبع داخلی خلص سوانح آقای امرهللا ااحح را بدو تز ید و
تارف نشر نمود ،که عکس احعمل های گونگو در برابر آ بی سابقه بوده ،ده ماند و درخت ها بجایش ،بحث
مطلقا ً ابغۀ قومی گرفته تباره های آحوده با قهر ،غضب و خشونت طغیا نموده استعمال کلمات نا مناسب ،رکیک
و مستهج به شاخی باد شد.

خوانــد ای هـمـه نظریـات نـه تنها تعـجـبـم بر افـروخت بلکه عمـیـقـا ً تأثـر و تأسفـم را برانگیخت.
م نه نااحم و نه واعظ ،عاجزانه می گویم که ضرورت به ای نوع برخورد ناپسند چیست و چرا؟ امرهللا ااحح
که در یک مقام مهم و کلیدی مملکت عزء تقرر حاال نموده نه تنها حاال بلکه در طول همی مدت از خود با
استعدادی که دارد شخص مطرح ساخته ،پس شخص امرهللا ااحح ،اعمال ،کردار و سوابق و عضو حزب جمعیت
و شورای نظار بودنش مطرح بحث است نه اهل پنجشیر و تاجک بودنش که هیچ نوع ارتباطی به بحث نداشت ،که
مدافعی بدو حمحۀ اندیشید و قدرت تعقل را به کار بستند و پای قومیت ،منطقه و جهاد را در میا کشاندند و خواسته
و ناخواسته آتش تفرقه را شعله ور ساخته احساس نفرت ،کینه و کدورت را برانگیختند.
آ هایی که در مورد امرهللا ااحح مالحظات و گفتنی هایی داشتند باید آ را از روابط قومی و منطقوی دور نگهداشته
به مناسب تری شیوه بر شخص و موضوعات مرتبط می نوشتند.
ما همه می دانیم که امرهللا ااحح نه نماینده و رهبر مردم پنجشیر است و نه یک بزرگ و کال شوندۀ قوم تاجک.
طبیعت به بعضی ها استعداد های خاای می بخشد .امرهللا ااحح در عنفوا تازه جوانی داخل احنۀ سیاسی گردید
و به حیث یک بازیگر ماهر و ورزیده به آینده نگر زیرکی سیر تکامل موقف خود را پیموده و با دراکیت خاص
سنجیده عمل کرد و در هر مرحله موقف خویش را تحکیم بخشید.
احمد شاه مسعود در میا پیروانش اعتمادی که به دیگر دوستا داشت به امرهللا ااحح نداشت وحی ااحح با برقراری
مناسبات قوی با سی .آی .ای .امریکا از مسعود و نام مسعود برای منافع شخای اش استفاده نموده از سی .آی .ای.
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مستقیما ً دستور گرفته وفا داری و تعهد خاای به کدام حلقۀ خاص سیاسی نداشته از شرا ط هوشیارانه به نفع خود
بهره بر می داشت و در تحریک احساسات مردم و بهره برداری از آ به نفع خود ید طوال داشت .و باالخره خود
را به مقام وزارت رساند.
و اگر در فقدا تحایالت عاحی او را وزیر می سازند و ای معیار را کم رنگ می سازند ،امرهللا ااحح مالمت نبوده
کسی مالمت است که از امرهللا ااحح به حیث وسیله برای اهداف دیگری استفاده می کند و ای مبی زیرکی امرهللا
ااحح است که به ااطالح عقل عاحم را چگونه گپ داده.
هم وطنانی که با حمایت از امرهللا ااحح به سوانح نشر شدۀ وی موافق نبودند باید با مال مت و خو سردی با ارا ۀ
اسناد و دالیل می نوشتند که او از تحایالت عاحی برخوردار بوده و از مؤسسات اکادمیک ای و آ روسیه و امریکا
سند فراغت دارد و بر معلومات دیگرا می افزودند .نه ای که سخاوت مندانه او را قهرما حقب می دادند.
و یا ای که او در انجام وظایف محوحه موفق بوده و مثال های برازنده را ارا ه می نمودند.
دیگرانی هم چنا باید با کلمات مؤدبانه و مناسب می گفتند احراز مقام وزارت ایجاب تحایالت عاحی و تخاای
را نموده باید یک معیار عمده در احراز مقام وزارت محسوب گردد.
به ارتباط جریانات فعلی ،داد و ستد های سیاسی و ا تالفات سلیقوی برای تأمی اهداف خاص و استمرار قدرت،
خواهی نخواهی اشخاص شناخته شده و بازی گرا احنۀ مبتذل سیاسی افغانستا در رسانه ها و باالخص در فیس
بوک مطرح بحث قرار می گیرند که نباید به هیچ اورت پای قومیت و منطقه توسط حامیا و یا مخاحفی در میا
کشانیده شود و اگر قلمی برداشته شده چیزی نوشته می شود باید عفت کالم و کرامت قلم محترم شمرده شده موازی
اخالقی مراعات گردد ،و آزادی بیا به هرچه دحم خواست می نگارم و یاوه سرایی و بخشید حق تحقیر ،توهی و
هتک حرمت به خود تعبییر نگردد .اهانت به شخایت شخص تحقیر کننده را حطمه می رساند
زبا بحریست بیکرا و گنجینه ای است با غنای کلمات زیبا ،دل پسند ،فرحت بخش و خوش آیند که نویسنده را در
بیا مطلبش بدو آزرده ساخت خاطری و شکست دحی مدد می رساند و به مطلب روح بخشیده بر حالوت ،مفیدیت،
سودمندی و جذابیت آ می افزاید ،مطاحب مطابق مقتضیات عار امروز و افهام و تفهیم ثمر بخش باید به اسلوبی
ارا ه گردد که معقوحۀ هم حعل به دست آید و هم دل یار نرنجد ادق کند .و فهواحمراد.

تذکر:

هرگاه خوانندگا محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطاحب دیگری از ای نویسنده را مطاحعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در افحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شا رهنما ی شوند!
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