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 11/90/2912                            عباسی عارف
 

 ملی بزرگ رسالت یک ایفای
 

 ماندگار اثر یک با
 
 قابل بودن مصاحبه یک میزبان یا و نمودن مصاحبه مورد در را عمده اصل یک مطلب اصل به پرداختن از قبل

 راگ باشد برخوردار الزم معلومات از حدی تا بوده غاور بحث مورد موضوع در کننده مصاحبه باید. دانم می توضیح
 دانش اساس به کننده مصاحبه کند، می ارائه را واقعیت از دور و مؤثق غیر معلومات سهوا   یا و عمدا   برنامه مهمان
 مستند و قوی دالئل اظهار توانایی زمینه در و بسازد گفتارش نادرستی متوجه را او نموده مداخله موضوع در خود
 موازین مراعات با عامالنه مناقشۀ برنامه مهمان با حقایق تحریف و عمدی نادرست بیانات در حتی و باشد داشته را

 با عمدا   عامه اذهان تغییر برای مذهبی یا و سیاسی خاص جریان یک از نمایندگی به شخصی گاهی. نماید شده قبول
 درک و دانش به گیرد می ارتباط بیشتر موضوع این. کند می تبلیغ ماهرانه را خود های پیام مواقع چنین از استفاده

 را خود برنامۀ مهمان منظور باید باشد جانبدارانه غیر مصاحبۀ نبوده همنوا وی با که صورتی در کننده مصاحبه
 .بگیرد را جلوش مستند و مقنع و عالمانه مداخالت با و دریابد

 

 را خود صدای خواهند می که کسانی اکثر چون است اقتصادی موضوع کشور خارج های تلویزیون در عمده مشکل
 ساز برنامه ناچاری از و خریداری را برنامه وقت نمایند اشاعه نحوی به را خود سیاسی خاص مقاصد و نموده بلند
 خاموشی دهد می قرار سودا معرض در را خود استقالل شده پرداخت پول حرمت به ساز برنامه نموده استفاده سوء

 ندهکن مصاحبه دانش سویۀ اگر که این یا. کند تقریر دلخواه حسب بر که دهد می موقع خود مهمان به و نموده اختیار
 ونتلویزی های کننده مصاحبه در مشکل این. ندارد دیگر چارۀ خموشی جز باشد مهمانش از پایانتر خاصی موضوع در

 .میرسد نظر به کمتر افغانستان داخل های
 

 .نمایم می صحبت مطلب اصل روی حاال
 خستگی رفع برای من دید، می را تلویزیون است عالقمند داوود یوسف زهره خانم محترمه های برنامه با که خانمم

 رکشتا با آن پوش سیاه اهریمنان و عراق و سوریه در اسالمی دولت پیدایش پیرامون طوالنی راپور یک خواندن از
 تنم شنیدن با شدم جان زهره با ستانیزی آقا مصاحبۀ متوجه ناسازگار بخت از آمدم دیگر اتاق به شان بیرحمانه های
 برد االب را خونم فشار درجۀ شده من غضب و خشم انگیختن بر باعث بلکه نشد رفع من خستگی تنها نه مصاحبه این
 ارمد قرار جا همان در کردم می فکر گوید، می داکتر این که است جفنگی چه این وهلل حول ال گفتم می آگاه ناخود و
 ی،کن می غلط چه تو ملی افتخارات کنندۀ پامال ای و تأریخ از بیخبر ای که کردم می فریاد شنود می را صدایم و

 نغلیا این خانمم وقتی. آن های واقعیت و وطن تأریخ بیان نه است سرایی یاوه این دروغ، و غلط پا سرتا همه غلط،
 کند اموشخ را تلویزیون که کرد پیشنهاد شوم مبتال قلبی حملۀ یا و ستروک به مبادا اینکه هراس از دید مرا احساسات

 تا پرخون دل با نوشیده را زهر از پر گیالس کرده رد را هردو من و کنم ترک را اتاق خود صحت بخاطر من یا و
 رحسبب کسی اگر که نگوید صاحب بارز حاال. کردم گوش غضب و قهر عالمی و عصبانیت با الطائالت این به اخیر

 !!دری می یخن شده برافروخته نگفت سخن دلخواهت
 

ک نحیف صدای با کننده مصاحبه چه گر  لیو( هستم خانی هللا امان هم من) که فرمود و کرد بلند را خود( دستک) ِچچ 
 .کند منطقی دفاع وطن استقالل معرکۀ و خان هللا امان اعلیحضرت از که نبود موقفی در تأریخی دانش لحاظ از
 دار حهجری را بسی احساسات نموده ایجاد حقیقت راه رهروان و بین واقع نخبگان بین در عمیقی نگرانی مصاحبه این

 دوستان زا زیادی های تبصره. دانستند تأریخی مفاخر بر افگنی کثافت و ملی زعیم یک به بزرگ اهانت آنرا و ساخت
 از عدب صبحگاهان همیشگی عادت برحسب اینکه تا  شنیدم، تلفون و ایمیل طریق از خاطر رنجش و آزردگی با توأم
 انشمندد مضمون به چشمم نگاه اولین به و نمودم باز را آنالین جرمن افغان یعنی حقایق آئینۀ پورتال ها مکلفیت ادای

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_aref_ifaaye_yak_resaalat_mili_baa_yak_asar_maandagaar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_aref_ifaaye_yak_resaalat_mili_baa_yak_asar_maandagaar.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له 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

 

 و گلیسان از پول  چقدر کشور، استقالل ساختن اعتبار بی برای! ستانیزی آقای عنوان تحت سیسنانی اعظم محترم
 .خواندم خاص عالقۀ و کامل دقت به آنرا و خورد گیرید؟ می پاکستان

 زتبار واقعیت در نوشته این. است بین واقع پرست وطن گرای ملی یک خشم مبین و دهنده تکان بس عنوان این
 تنشأ سیستانی چون مردی خبره دانش سازندۀ کورۀ از علمی پختگی نهایت با که بود مورد درین همگانی احساس
 جاهلی مچش منطق، و استدالل برق با و کشید بر نیام از قلم شمشیر زد بر آستین و دست دیگر بار یک او. بود کرده
 .بخشید تسلی را دالن آزرده و ساخت خیره را
 

 آن در ار خود احساسات و افکار گردیده من خاطر تسکین مایۀ بود یافته بنا ها واقعیت پایۀ بر که عالی نوشتۀ این
 .نبود آن از تر جامع و بهتر نوشتن توان مرا. یافتم

 

 رداکت. مایار هللا احسان صاحب انجنیر غفوری، شیما محترمه بارکزی، هللا نجیب داکتر چون محترمی دانشمندان
 شعر با واصل وهاب صالحه محترمه و  غنی جلیل جناب نظام، موسی ماللی خانم محترمه کاظم، عبدهللا سید صاحب
 دهارزن مطالب صاحب سیستانی از تقدیر ضمن مورد اندرین نوری احمد ولی شاغلی من دوست اخیر در و خود زیبای

 .ندارم گفتن برای چیزی آن آز باالتر من و نوشتند ای
 و شردهف قلب صمیم از را صاحب سیستانی بزرگوارم و محترم برادر دستان نوشته این توسط که میدانم خود وظیفۀ
 :بگویم

 

  !صاحب سیستانی
 ماندگار آثار «آهنین امیر» چون تان ناب های نوشته در شما بیهراس موقف شما، به آفرین صدها و آفرین احسنت،

 گران آثار داشتیم، سیستانی اعظم محمد چون پرستی حق و جو حق مردان ما گویند می آینده های نسل روزی بوده
 .است محبوب پورتال این سینۀ قید مؤاخذ و  منابع بهترین حیث به شما بهای

 

 را خود خاص جایگاه دوران همان خاص اوضاع و امکانات شرائط، مالحظۀ با کشور های گذشته در زعیمی هر
 اصالح نیک های آرزو و شریفانه احساس تمام با استقالل استرداد محصل غازی خان هللا امان اعلیحضرت. دارند
 اوارسز آورد، که تحوالتی همه با افغان ملی غرور با پادشاه یک حیث به تعالی و ترقی برای خواهانه بهی و طلبانه
 برا دو رقابت اوج در شرائط ترین ضیق در خان علی شیر امیر گذشته امرای سلسلۀ در اما. است ستایش گونه هر

 یدیگر اخراج برای مستقیم مداخلۀ به تهدید را امیر دیگر قدرت و بود کابل در یکی هیأت که حالی در زمان قدرت
 پاهس تنظیم و معارف انکشاف فکر در زمان مقتضیات مطابق و قوی دولت یک ایجاد های اندیشه پادشاه این کرد می
 امیر. کرد ایجاد بحران و جنگ از بعد را بهتر نظام یک اساسی های پایه و بود فرهنگ و صنعت انکشاف و

 رنگ دور زعیم یک حیث به وی از انگلیسی و روسی مؤرخین اید کرده یاد امیرآهنین آن از شما که خان عبدالرحمن
 و هدافا خاص درایت با گرفته بدست را قدرت افغانستان حال ترین بحرانی در شناخته سیاسی دانش با و درایت با

 دنش متالشی و سقوط از را افغانستان و نموده بنا مقتدر دولت توانست حالت درین و دانست می را رقیب دو هر نیات
 .داد نجات

 به را وطن ماهه نه سوز خانمان اغتشاش که گرفت بدست را امور زمام وقتی شاه نادر محمد غازی اعلیحضرت
 شیدهک آتش به و ویران بود شده وطن این نصیب امانی دور در که انکشافاتی همه داده قرار نابودی و فنا سراشیبی

 مجدد احیای برای اش سلطنت کوتاه دور در بلکه داد نجات قطعی نابودی از را وطن تنها نه شاه نادر. بود شده
 .داد انجام بزرگی خدمات افغانستان

 

 های واقعیت ارتباط به مختلف های سیاست از ناشی عواقب و اشتباهات و ها کوتاهی ها، خوبی همه با دوری هر
 . گیرد قرار علمی جانبۀ همه عمیق مطالعات و ارزیابی مورد باید زمان و عصر همان در جامعه عینی

 .حرمت عرض با
 

 پایان
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