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 ۹۰/۹1/2۹1۲          لگمجید من
 سابق افغانستان در ملل متحد وماتدپل
 

 مقام قلم، عفت کالم و رسالت ملی
 

، صاحب نظر و بر خوردار از که یک افغان با وقار ، یکی از دوستان نزدیک اممکالمه تلیفونی اخیر درجریان یک
واره یک موقف ثابت ملی یز کشور همگغم اناز جریانات  اهگراه و آگیست و بحیث یک ملی گجارب آموزنده زندت

بین یکعده  قلمی که مشاجرات زیان آور لفظی و را در مورد مناقشات و رانی عمیق خودگثر و ن، تا  داشته اند
ترنیتی سایت های اندر یکعده ) خصوصا   ی تصویریها رسانه بعضی ان و قلم بدستان افغان درگ، نویسندروشنفکران

 . ( ادامه دارد ابراز داشتندافغانی
منظور ب ر بتوانمگا من تقاضا نمودند را شریک دانستم از خود کامال   رانی و تشویش دوست عزیزمگدر حالیکه درین ن

ستان قلم بد بین صاحب نظران و وطنی و وحد ت ملیرفع این جریان زیان آور و بهبود روحیه هم خدمت در راه
 . افغان چیزی برای نشر بنویسم

زدیک ام ای دوست نذاشتن به تقاضگویی و ارج گمختصر فعلی ام در حقیقت جواب محتویات و مطالب نوشته   بنابرین
ز گبخود این حق و اجازه را هرورنه  بتوجه روشنفکران و قلم بدستان محترم افغان خویش میرسانم است که درین جا

طالح به اص باالتر دانش نسبت بمن قرار دارندرا که در سطح خیلی  دانشمند خود انگن و نویسندنخواهم داد تا هموطنا
 . نصیحت و رهنمایی کنم

قلم(  وعادالنه از) ستفاده درستاه خاصی دارد بنابرین اگ( در دین مقدس اسالم مقام واال و جایقلم  حقیقت اینست که )
، عدالت م باید در راه دفاع ازحق و حقیقتن است .استفاده ازقلانی و مدنی هرمسلماانس وجیبه   و ظیفه ایمانی و

، ، تحکیم وحد ت ملیده فردی و اجتماعی برای مرد و زن، حقوق وآزادی های قبول ش، ترقی و پیشرفتومساوات
 رایی در عقایدگانسانی وبا االخره محکوم ساختن افراط  جوامع مختلف ی بین افراد وگهنهم آ منیت، ایجادا صلح و

 ، اهانت و تهمته بمنظور ایجاد خصومت و دشمنی هایرد نگران صورت گ، ظلم یا  تجاوز بر حقوق دیدینی وسیاسی
 . ، مذهبی و تفرقه اندازی ها، لسانیبه تعصبات قومی یا دامن زدن و بستن ها

)سایت کعده در ی ان و قلم بدستان افغان خصوصا  گبین نویسند قشات قلمی غیر مفید یکهجای تردید نیست که ادامه منا
است بلکه دوام چنین حالت باعث ایجاد مقام واالی قلم (جریان دارد نه تنها نشانه ای بی حرمتی به های انترنتی افغانی

( لیروحیه وحدت مبه ) ردیدهگی زیان آور بین روشنفکران افغان بی اتفاقی ها ، ضیاع وقت وی های فکریگندگپرا
 مملکت و بحرانی درین مرحله حساس تاریخی فع ملی خاصتا  فردی و اجتماعی ما برای درک منا لیت هایو مسو  

 .    صدمه میرساند
مبین اسالم با آیت  ر حقیقت آغاز دیند )ص( و حضرت رسالت پناه محمد مصطفی ،آغاز رسالت پیامبر واپسین

دانش توسط انسان آنهم بیاری خداوند  ( بحیث وسیله آموختن علم وقلم  رفته است که درآن کلمه )گمبارکی صورت 
ه پیامبر ب )ع( آیت مبارک آتی را برای اولین بار ئیلحضرت جبرا )ج( ذکر شده است چنانچه به امر خالق یکتا و توانا

اریکه انسان را از لخته ای خون بسته آفرید و به انسان توسط گبخوان بنام آن پرورد»: )ص( و حی نمو د نداسالم 
 «.نمی دانست که قبال   ( علم آموخت علمیقلم)

ا چنین ب برین قلم. بنااست اسالمی در عقیده( ) قلم واه مقام واالی گ( در اولین آیت قرآن عظیم الشان قلم  ) ذکر کلمه  
 از آن ر ست و عادالنهی استفاده درا برا وجایب روشن و انکار نا پذیری ،دین مقدس اسالم راه و مقام خویش دگجای

 . متوجه هر مسلمان پیرو قرآن و عقیده توحید ویکتا پرستی ساخته است
و رعایت و احترام  صلح و آزادی ،مساوات ،راه دفاع از حق وعدالت در( قلم  از ) وقتی  استفاده درست و عادالنه

( عفت کالم رعایتاز اصل ) ن بعمل آید امکانات خالف ورزی هاز انسانی و اجتماعی برای مرد و به حقوق مشروع
 .ازبین می رود ( تقریبا  شفاهی یا تحریریدر موقع اظهار نظر یا ابراز قضاوت شخصی )
اد افر ی نادرست به اشخاص و( بی احترامی واتهام بستن هاقلم  )بر عکس با استفاده نا جایز و غیر مسوالنه از 

 . از جانباهانه ارتکاب می یابدگآ اهانه ویا ناگ( آترور شخصیت ها )  رفتهگذشته صورت گ شناخته شده موجود و
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موضوعات اصلی و اولیه ان ضایع شده توجه آنها از )گزیان آور قلمی وقت خوانند ها و مناقشات گدرین جن رگدی
  .( تغیر مسیر داده می شودیا )عندی قضاوت های نادرست غیر آفاقی تفصیالت غیر مفید شخصی یا ( بسویملی

درین جا  ()قلمنیزاستفاده نادرست وغیرعادالنه از عادالنه و مورد استفاده درست و مده تاریخ ملی را دریک مثال ع
 ذ کر می کنم :

الله  حبیبدزد و رهزن مشهور )( 1۰2۰سال ) (نه ماههی )و جهنم یز دوره سیاهگاز جریانات تکان دهنده و غم ان
لیس برعلیه مردم افغانستان و دولت مستقل و ترقی خواه شاه امان گکه در نتیجه دسایس دولت استعماری ان (بچه سقاو

ف اطالع لاکثریت مردم افغانستان بدرجه های مخت الله غازی محصل استقالل افغانستان بر تخت کابل نشانده شد یقینا  
قوم شریف  ( مربوطفیض محمد کاتباثر مورخ مشهور وطن جنت مکان عالمه ) (کره االنقالبتذب )تا. کدارند

به  ه( خوشبختانسراج التواریخازقبیل ) تاریخی وی ر آثارگبحیث یک منبع و موخذ قابل باور در پهلوی دی ()هزاره
 ،، حقایقچشم دید هااستفاده درست و عادالنه ازقلم فرزند راستین وطن با  این ما به ارمغان رسیده است که طی آن

( را بصورت آفاقی و علمی و رعایت اصل دوره سیاه سقویرویداد ها وسایر جریانات و جنایات تکان دهنده )
 .   یطرفی تاریخ نویسی ثبت نموده استب

قایق انکار نا چنین ح( نادرست و غیر عادالنه ازقلم ستفاده  ار متاسفانه با )گدستان دیقلم بان گدر حالیکه  یکعده نویسند
 روی مالحظات شخصی و خصومت های تاریخی ونیز عدم رعایت اصل بیرفته گنادیده   را کامال   پذیر تاریخی

بچه سقاوو دار حبیب الله چون ) ، دانش و ترقیدزدان و رهزنان دشمن تمدن ، ازفی درنوشتن و تاریخ نویسیطر
که این کار شان  ساخته است «مین دین رسول الله، عیاران و خادجوانمردان» از آنها دفاع نموده (ته همراهشودس
 .امروز و فردای کشور جاودانه باقی خواهد ماند نسل های نزد یک جفای نابخشودنی تاریخی ه بحیثالبت

ونه نظر و قضاوت متفاوت را ولو درست هم باشد بجز گهیچ  ری نیز داریم کهگستان دیر یکتعداد قلم بدگاز جانب دی
مورد قضایای تاریخی کشور یا کارنامه های رهبران مورد عالقه و  در (خود شاننظر و قضاوت شخصی و عندی)
 نمی پذیرند.     ید شانیتا

 برادرانه تقاضا دارم ان قلم بدست عزیز هموطنگ، منورین و نویسند، از همه دانشمندانبا این عرایض و پیشنهادات
و قضاوت های شان را ، نظریات، تبصره ها صفحه کاغذ حرکت دهند و یا مقاالتبروی  لم شان راق قبل ازآنکه

انتقال ان ( شآیپاد، لپتاپ و)ن، تلیفوملی برای نشر  بروی صفحه کمپیوتر، وقایع تاریخی و مسایل درمورد اشخاص
ت نیز مسولی و ی پایان ناپذیر مردم افغانستان  وآینده نا معلوم و بی سرنوشت کشور، مصایب و بدبختی هادهند
.  با نیات نیک و و فردای کشور در نظر داشته باشند، مردم و نسل امروز برابر تاریخ را در شان (رسالت ملیو)

 .( همیشه میسر است متا رکه لفظی امکانات حد اقل ) ،مردم شور وخیر خواهانه بخاطر ک
 

 پایان
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