
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 

 70/70/2712 عباسی عارف

  
 

 تحت هرگونه شرائط نباید از واقعیت ها چشم پوشید
 

نویسندگی  موازیناحکام کتبی غرض رهنمود  موجود است، اماآن  یو درستخوب نویسی قواعد برای شیوه های 
 ،قوانین  ،روی احکام اخالق مسلکی آن را مراعات می نمایده حد بچه  در اختیار نویسنده است که تا ، ونداردوجود 

در موارد پخش اطالعات غلط و خالف  وو لطمه رسان به شخصیت و شهرت فردی را توسط هتک حرمت  ءمفتر
 داند.   مؤاخذه می منافع ملی قابل

و  ، تحلیل هاقضاوت ها  ،محک همه بر رسی ها و پابند اخالق مسلکی پیرو راه حقیقت ،نویسندۀ با مسؤولیتبرای 
مبتنی بر اسناد و  پدیدۀ قلمی اش یداب ،و بس است وطن فقط هایت امرندر  تیر شده ارزیابی های احوال کنونی و

مشروط به اینکه  به جامعه تقدیم کند.مورد شخصی یا َدوری  را در بی غرضانه  و صادقانه معلومات بوده واقعیت ها
 در نوشته غایۀ خاصی و پیام نهفتۀ مضمر نباشد.

 نیروی خالقۀ تخیالت روابط سحر آمیزی بین هآزاد هنری نبوده هر نویسندروی سخن طرف نویسندگان سبک های 
و یا داستان های بیحد قوی بحیث آثار ماندگار می آفریند و  سازدافسانه می  شعر می سراید، نمودهو قلم خود ایجاد 

ه ب از آزادی های قانونی با بهره گیری جمعیت. این اثر خود قیامتی برپا می کندو استعداد خاص با  نبوغگاهی هم با 
 نرهقیدی و بندی سر راه فراخ بوده  تخیالت شانجوالن  افقدینی  و اجتماعی، عرفیخاص  استثنی محدودیت های

   .شان نیست
 

 رت،شه از خود و در موارد بسیار مهم جامعه حال و یا پارینه می نویسند که اند توجهنویسندگانی مورد در این نوشته 
ام حفظ این احتربرازندۀ  از ممیزاتیکی  در طریق بیان واقعیتتقوای مسلکی  ،ندا برخوردار هم اعتباری احترام و
 شخصیتی یا دورانی از دروقتی در مو ،استگرو هر گونه وابستگی ها و تعلقات از  وارهاییشامل  که بودهو اعتبار 

تر  ، عزیزتر و مقدسباشد چه وطن باالتردیشه هایش وطن محراق ان و یا لب به سخن می گشاید بایدتأریخ می نویسد 
در یک  ، ترازوی سنجش خوبی ها و بدی های یک فردتاس مالحظۀ دیگری هر گونه وپیوند هر  شخص، از هر

در نتیجۀ بررسی  صادق بودنش یا برعکس آنخادم بودن و قضاوت در مورد   ،است اعمال و کردارش موقف مهم
، ورنه خوبی ها و بدی های محکمۀ قانونی صورت نگرفته باشد و لو که است و مردم برابر وطن عادالنۀ اعمالش در

  .محدود استنیک و بدش  تأثیرات و یک فرد عادی متعلق به خودش است
 

با  یک زمامدارشخصی  مراعات گردد که زندگیعمده یک اصل  بایددر میان می آید  زمامداران وقتی پای بحث
، چه بسی مردان نیکو با افکار عالی ور زمامداری تفکیک شوداز کارنامه های دَ  اش سجایای اخالقی صائل نیکو وخ

حت ت یدیگران همچنان و ،مرتکب اشتباهات نا بخشودنی در برابر وطن شده اند در اوج قدرت هو نیات پاک و صادقان
 پیشه نموده رسم جنایت خطاعمدی و قصدی خالف همه منافع ملی کشور راه  د ترین و بهترین شرائط با تدابیرمساع

نج وقت نماز خواندن و ننوشیدن مشروب حاال تأریخ باالی پ کرده و برای وطن بحران ابدی ایجاد کرده اند. ءو فساد بنا
و کردارش و کارنامه هایش را مورد قضاوت قرار اعمال به ارتباط منافع علیای وطن  بلکهمی کند نباالیش قضاوت 

 خواهی و قدرت طلبی به وطن را برای اقناع خود اگر کهرا  دولت مردی اه بزرگاشتبمی دهد و همچنان تأریخ 
حتی همگون آنچه ویران  و قادر به اعمار نهاد قوی و پایداررا ویران ولی بجایش  ه ایمعموره و بربادی سوق داد

د خواهد بو رستگارینویسندگان این تأریخ اشخاص با مسؤولیت و متقی و  .مورد قضاوت قرار می دهد هنشد هکرد
 در امان باشد. قضاوت که اندیشه های شان از گزند همه تأثیرات به بیراهه کشاندن

 

در مورد خاصی که معلومات   .کرددر بر رسی چنین حاالت باید دقت الزم به خرچ داده بی نهایت محتاطانه عمل 
از خود داستان بی بنیاد ساختن برای  ارائه نمود مأخذحیث افواه و روایتی بدون ه باشد باید آنرا بن در اختیار دمستن

بات ها، تعص از عقدهختن پرهی ،عقالنیحاکمیت در قضاوت ها  اگر .توجیه یک واقعه در حیطۀ حقیقت گویی جا ندارد
گانی خواهد و قابل قبول هم مسلکی اخالق بر وفق پسندیده و نوشته باشدو وسعت نظر  هاواقع بینی  بر بنیاد علقات،تو 

 بود.
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بود نقص، کم مبری از ش در موارد خاصمانی نیست و هرگز طرز دید و تفکرگاه قادر به نوشتن کتاب آس بشر هیچ
رف اش بر گزیده از میان حیوانات دیگر ومخلوق  بحیث انسان  نیست.بوده نمی تواند چون بشر منزه مطلق  خطا و

 آمیخته با احساسات، عواطف شطبیعتر است و در پهلوی قوۀ تعقل و تفک خورداراز بسی مواهب بر المخلوقات بودن
 غرائزدر برخورد های روزمره و روابط اجتماعی این  بوده خلقشبا معیار های متفاوت جزء  که ،عالیق  استو 

 ش به هر جرمی که متهم باشد داده نشود.فرزند اجازۀ محاکمۀعادل ترین قاضی به تبارز می نماید. 
بشری راه نمی  عالیقهیچیک از این لمی عدر پدیده های علوم مثبته و ثبوت بر بنیاد تجارب و اصول و معادالت 

ومی ، قگستردۀ خانوادگی روابطمخصوصاً با . اما در جوامع بشری در میان استبا خلقت چه پای ثبوت  داشته باشد
ظاهر به تالرغم تالش ها برای آفریدن آثار قلمی علی در  و منافع شخصی  عقاید سیاسی و دینی روی ازو پی و قبایلی

براز ا ،ه ایبر دور پارین بر رسی یادر مورد شخصی واصل بیطرفی و پیروی از روش های علمی و مکتبی قضاوت 
 یدیر می آو پای ها زیر سنگی خواسته و یا نا خواسته گ تحت تأثیر عواملی قرار می گیردخواهی نخواهی  نظریات 

 .است دور از واقعیتکمی مطلق  پرهیز گاریو توقع  عواطف و احساسات شخصی نشأت می نماید از عالیق،که 
دیده ایم تالش ها همیشه نرا  خطاما بیشتر در آثار نخبگان حزب دموکراتیک خلق آثار ندامت، توبه و اعتراف به 

برئه ت در برابر واقعیت های مبرهن را حزب و جریان خودتراشیدن توجیهاتی است که نه تنها شخص خود بلکه برای 
قلم به شانه های تنظیمی) از دیگران قلم در دست است(، در یک شانه قلم است و در دیگری اسلحه،  همچناننماید و 

  .اگر استداللش نپذیری عاقبت معلوم است
 

عواملی که احساسات یک انسان را جریحه دار می سازد و مسیر طرز دیدش را در طول زندگی تحت تأثیر قرار می 
شخصی در زمانی  نزدیک مثالً پدر، برادر و یکی از اقاربتوان چند مثال عمده را یاد نمود  ولی می ،دهد زیاد است

رای مدت طوالنی محبوس شده باشد. این سانحۀ غم خاطر عقایدش و یا مخالفت با نظام بر سر اقتدار کشته یا به ب
حیث تلخ ترین و دردناک ترین خاطره نزدش باقی مانده در گفتار و نوشتارش تبارز می کند و در طول ه انگیز تا ابد ب

موش و فرا پذیرفتن این واقعۀ درد ناک بحیث یک واقعیت تلخ عمر این خاطرۀ ناگوار بر افکارش سایه می اندازد. 
، اما کمال فضیلت خواهد بود که این تأثر باعث ایجاد عقده نگردیده تا از عهدۀ بسی انسان ها پوره نیست کردن آن

 ر خود نکشاندقاتل پدوابستۀ  و دیگران را بنام قوم پای و درین بی عدالتیبیند. نرا سفید و سیاه آخر عمر سفید را سیاه 
 . را در برابر دیگر خوبی ها بد بین نساخته باشد این خاطرۀ تلخ او و
 

ه پا ب ، بی عدالتی و ظلمتجاوز ،درج است که رضا کارانه در برابر تهاجم مبارزینیدر تأریخ جهان فهرست طوالنی 
ن و یا ته شدایستاده با قبول هر نوع قربانی مبارزه نموده و عاقبت کار خویش پیش بینی می نمودند در صورت کش

زندانی شدن افتخارات ماندگاری برای وطن و وابستگان خویش کمایی کرده اند، به عین منوال کسانی که بروی عقاید 
و درین راه هر ایثاری را که متحمل شده اند  و بحیث مخالف قد علم کرده اند مبارزه نموده یخاص خود علیه نظام

از و برعکس امتی این ایثار را جزء افتخارات خود بدانند. شان ماندگانباز دانستند، می اعواقب آنر وخود قبول کرده 
 لکهبخاصی نه بر بنیاد اهلیت، لیاقت، فهم و دانش  پدر کالن در زمامداری شخصی و یا دوران یا پدر و ،خود داشتن

باعث خلق خوش بینی های نا آگاهانه شده  بوده باشد دیگر غیر مجاز های خانوادگی و قرابت های دپیون بر اساس 
یا این که نواقص، معایب و نارسایی ها را کامالً نادیده می گیرد و یا برای آن  مسیر قضاوت ها را تغییر می دهد.

 .می تراشد دالیل نا موجه
 

که در قدم  استمشخص  و اعتبار  کسب احترام معیار هایطور خاص ه اما به ارتباط جامعۀ بشری در کل و وطن ب
بزرگ عدالت خواهی و محو استعمار، استبداد،  ینمبارزو  لوژیتکنارازندۀ جهان در امور طبابت و اول مخترعین ب

تأمین حقوق مدنی و مشروع بشریت و آزادی های ممالک و افراد از قید آزمندان سرمایه و بهره برداری های 
 که زندگی، جوامعیواقعی رهبران همچنان دی، مختنق و گماشتۀ اجنبی.یا مبارزین ضد نظام های استبدااستعماری.

و انکشافات بزرگ اقتصادی و اجتماعی  را وقف خدمت به وطن و مردمش نموده اصالحات  راحت و آسایش خود
 را به میان آورده اند.

 
 پایان
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