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و  دی ااحح را بدو  تز امرهللا یخلص سوانح آقا یمنبع داخل کیاز  یبوک( هم وطن سی)ف ۀرسانروز قبل در  دو

بحث  ش،یده ماند و درخت ها بجا سابقه بوده،  یآ  ب گونگو  در برابر یتارف نشر نمود، که عکس احعمل ها

 کینموده استعمال کلمات نا مناسب، رک ا یغغضب و خشونت ط آحوده با قهر، یگرفته تباره ها یقوم ۀمطلقاً ابغ

 .باد شد یو مستهج  به شاخ

ًـ قـیـروخت بلکه عمـم بر افـبـجـه تنها تعـن اتـیه نظرـمـه  یا د ــخوان  .ختیم را برانگـر و تأسفـتأث ا

امرهللا ااحح  چرا؟  و ستینوع برخورد ناپسند چ  یکه ضرورت به ا میگو ی، عاجزانه منه نااحم و نه واعظ م 

دت از خود با م  یمملکت عزء تقرر حاال نموده نه تنها حاال بلکه در طول هم یدیو کل مقام مهم  کیکه در 

 تیو سوابق و عضو حزب جمع ردارپس شخص امرهللا ااحح، اعمال، ک که دارد شخص مطرح ساخته،  یاستعداد

ه ک، به بحث نداشت ینوع ارتباط چیو تاجک بودنش که ه  رینظار بودنش مطرح بحث است نه اهل پنجش یو شورا

خواسته  کشاندند و ا یجهاد را در م منطقه و ت،یومق یپاو  دکار بستنه و قدرت تعقل را ب د یشیاند ۀبدو  حمح  یمدافع

 .ختندیو کدورت را برانگ نهیاحساس نفرت، ک ساختهور ه و ناخواسته آتش تفرقه را شعل

ته دور نگهداش یو منطقو یآ  را از روابط قوم دیداشتند با ییها یامرهللا ااحح مالحظات و گفتن دکه در مور ییها آ 

 .نوشتند یبر شخص و موضوعات مرتبط م وهیش  یبه مناسب تر

 .قوم تاجک ۀبزرگ و کال  شوند کیاست و نه  ریو رهبر مردم پنجش ندهیکه امرهللا ااحح نه نما میدان یهمه م ما

 دیردگ یاسیس ۀداخل احن یبخشد. امرهللا ااحح در عنفوا  تازه جوان یم یخاا یها استعداد ها یبه بعض عتیطب

 خاص تیو با دراک مودهیتکامل موقف خود را پ ریس یرکینگر ز ندهیبه آ دهیاهر و ورزم گریباز کی ثیو به ح

 .دیبخش میرا تحک شیعمل کرد و در هر مرحله موقف خو دهیسنج

 یارااحح با برقر یحح نداشت وحادوستا  داشت به امرهللا ا گریکه به د یاعتماد روانشیپ ا یشاه مسعود در م احمد

 .یا .یآ .یاش استفاده نموده از س یمنافع شخا یاز مسعود و نام مسعود برا کایامر .یا .یآ .یبا س یمناسبات قو
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ً یمستق ع خود به نف ارانهینداشته از شرا ط هوش یاسیس خاص ۀبه کدام حلق یخاا و تعهد   یدستور گرفته وفا دار ما

و باالخره خود    داشت.طوال دیاز آ  به نفع خود  یبردار هاحساسات مردم و بهر کیو در تحر داشت  یبهره بر م

 .را به مقام وزارت رساند

سازند، امرهللا ااحح مالمت نبوده  یرا کم رنگ م اریمع  یسازند و ا یم ریاو را وز یعاح التیاگر در فقدا  تحا و

مرهللا ا یرکیز  یمب  یکند و ا یاستفاده م یگریاهداف د یبرا لهیوس ثیمالمت است که از امرهللا ااحح به ح یکس

 .ااحح است که به ااطالح عقل عاحم را چگونه گپ داده

 ۀا با ار یبا مال مت و خو  سرد دیموافق نبودند با یو ۀامرهللا ااحح به سوانح نشر شد از تیکه با حما یوطنان هم

 کایو امر هیوسو آ  ر  یا کیبرخوردار بوده و از مؤسسات اکادم یعاح التیتحا نوشتند که او از یم لیاسناد و دال

 .دادند یقهرما  حقب م ار ت مندانه اووکه سخا  ینه ا . دافزودن یم گرا یسند فراغت دارد و بر معلومات د

  .نمودند یبرازنده را ارا ه م یمحوحه موفق بوده و مثال ها فیدر انجام وظا که او  یا ای و

 یو تخاا یعاح التیتحا جابیگفتند احراز مقام وزارت ا یبا کلمات مؤدبانه و مناسب م دیهم چنا  با یگرانید

 .عمده در احراز مقام وزارت محسوب گردد اریمع کی دیرا نموده با

اهداف خاص و استمرار قدرت،   یتأم یبرا یقویو ا تالفات سل یاسیس یستد ها داد و ،یفعل اناتیارتباط جر به

 سیافغانستا  در رسانه ها و باالخص در ف یاسیمبتذل س ۀگرا  احن یاشخاص شناخته شده و باز ینخواه یخواه

 ا یدر م  یمخاحف ایو  ا یتوسط حام نطقهو م تیقوم یاورت پا چیبه ه دیکه نبا رندیگ یبوک مطرح بحث قرار م

  یعفت کالم و کرامت قلم محترم شمرده شده مواز دیشود با ینوشته م یزیبرداشته شده چ یشود و اگر قلم دهیکشان

 و  یتوه ر،یحق تحق د یو بخش ییسرا اوهینگارم و  یبه هرچه دحم خواست م ا یب یمراعات گردد، و آزاد یاخالق

 رساند یکننده را حطمه م ریتحق شخص ت  یشخا . اهانت بهنگردد رییتعبهتک حرمت به خود 

سنده را در یکه نو ندیدل پسند، فرحت بخش و خوش آ با،یکلمات ز یاست با غنا ه اینیو گنج کرا یب ستیزبا  بحر 

 ت،یدیبر حالوت، مف دهیرساند و به مطلب روح بخش یمدد م یو شکست  دح یمطلبش بدو  آزرده ساخت  خاطر ا یب

 یبه اسلوب دیثمر بخش با میعار امروز و افهام و تفه اتیمطاحب مطابق مقتض د،یافزا یآ  م تیو جذاب یسودمند

 .دفهواحمرا و .نرنجد ادق کند اریو هم دل  دیهم حعل به دست آ ۀارا ه گردد که معقوح

 

 

 

 تذکر: 
 

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

 

 
 


