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محمد عارف عباسی

چه نکوست که اگر بحث را به اصول اکادمیک
و معیار های اخالقی بیارائیم!
مسلمان بودن را اقرار به زبان و تصدیق با قلب گفته اند ،که رهنمایی است فرزانه و نهایت عالی و متجلی علویت
شخصیت ،پایداری ،وفاداری ،اعتقاد صادقانۀ به هر دین و مذهب،هر مکتب و هراندیشۀ سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی که پیروی از آن علنی و داوطلبانه پذیرفته شده و دیگرانی از این انتخاب آگاه اند.
اگرانتقاد ویا اظهار نظری به حیث دستاویز مورد استفاده قرار گرفته ولی در واقعیت در پس پرده قصد و نیت
اصلی وعمدی فروکش کردن آتش قهر ،غضب ،کینه و عداوت با بکار بستن خنجر زهر آگین تحقیر ،توهین،
هتک حرمت کسی و کسانی نهفته باشد ارزش اظهار نظر و یا انتقاد را تنزل می بخشد .منشاء این نوع بازی
اغواگرانه در قالب انتقاد نشانۀ رنجش دیرینۀ حقارت ویا سوزش درد عذاب کنندۀ پارینه است ،که با تقلب در
لفافۀ انتقاد گنجانیده شده است .اگر چنین اهانت ها تراوش اندیشۀ رهرو کوچۀ نا بخردی و جهالت باشد اغماض
و نادیده گرفتن آن به توصیۀ فضال و دانشوران با ادای"السالم و علیکم» صواب است.
اما اگر چنین ناسزا و ناروایی خالف هرگونه موازین اخالقی با استعمال کلمۀ بی نهایت فضوالنۀ«قوله کشیدن»
ازسرنای تریبیون و خانقایی پف می گردد که قصیده سرایان و ذکر گویان آن همه خود را سر آمد اقران پنداشته
و القاب مشعشع و زرین در پیش نام خود دارند و درکل عباء و قبای زهد و تقوی در تن و دیگران را تربیت
آداب و اخالق ،حرمت کالم و کرامت انسانی می دهند وبا ریا و کذب خود را مدافع حقوق آدمی جا زده ادعای
پیروی از اصول دموکراسی و ارکان آن می کنند ،بی نهایت تأسف آور و بهت بر انگیز است .فریاد بر می آید
که کجایی اخالق ،آداب ،تهذیب ،اعتقاد به کرامت انسانی و اصول دموکراسی؟
افغان جرمن آنالین امر صادر کرده که:
«چرا مقالۀ محترم داکتر عثمان تره کی را که خالف منافع ملی است نشر کردید».
ای کاش مدیر مسؤول عاجز ،ناتوان با زنجیر اسارت گردن در قاموس اقتباس شدۀ "کبیر!!!" منافع ملی را تعریف
می کرد و منافع ملی را به شیوۀ علمی از ضد منافع ملی سوا می ساخت.
•

مدیر مسؤول و هیأت تحریریۀ سایت ا.ج.آ تا چه حدی با مضامین نشر شدۀ سایت شان توافق نظر دارند؟
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•

ولی حتما ً یا احتماالً وابستگی با اصولی باشد که علی الرغم شناخت کامل شخصیت و سوابق نویسنگان این
مضامین نه تنها که نوشته های شان نشر می شود بعضا ً با سوابق آشکار زندگی و اعمال ضد ملی در موقف
رهبری و گردانندگی سایت قرار دارند.

•

آرشیف قیچی شدۀ این سایت شاهد نشردرجن های مقاالت محترم روستا تره کی به عین موقف ،طرز تفکر و
اندیشه است و چرا در آن وقت موضوع "منافع ملی" نزد این ملی گرایان کاذب و عوام فریب وجود نداشت؟
در این انتقاد ولی دشنام نامه نه تنها که فرهنگ اصیل ما مردم پامال شده و موسفیدان با عزت ،معتبر و محترم
و بی غرض و متواضع اهانت شده ،با کمال تأسف منتقد مبتال به مرض الزایمر خاطرات ،سوابق ،گذشته ها ،
تملق ها ،بزرگوارگفتن ها  ،محترم گفتن ها ،استاد و رهنما خواندن ها ,دانشمند فرهیخته نوشتن ها  ....همه و همه
را از یاد برده .زمانی که نویسندۀ اصلی این نوشتۀ مبتذل در فن نویسندگی زبان دری مطلقا ً عاجز و ناتوان بود،
کی دستش گرفت وبه استعانتش جست ،اورا پا به پا برد و شیوۀ چوشک چوشیدنش آموخت و قلم به دست داد و
نوشتنش آموخت.
کی ها بودند که با انجنیر فرید فهیم  ،نبیل عزیزی ،انجنیر سیدال هومان و انجنیرقیس کبیر  Pal Talkرا به
سایت انترنتی ا.ج.آ .با مساعی و قبول مصارف مالی تبدیل کردند.
همه می دانند که در بخش نشراتی جنابان محترم ولی احمد نوری و انجنییرکریم عطایی بود که از تهداب
گزاران و مؤسسین ا.ج.آ بودند .نمک حرامی و ناسپاسی بیشتر از این دیده شده؟
عالوتا َ بر بنیاد اسناد ،شما"قیس کبیر" در تقلب شراکت در یک تشبث اقتصادی مبلغ  1۵000دالر نوری صاحب
را تحت الجیب نمودید.
آریانا افغانستان آنالین در نشر مضمون داکتر عثمان روستا تره کی مرتکب هیچ نوع جرم و جنایت نشده و منافع
ملی را پامال نکرده ،برعکس پابندی خود را ،علی الرغم تضاد با محتویات ،به اصل آزادی بیان به اثبات رسانیده،
که در چنین موارد عالیق و سالیق شخصی را رهی نیست.
اگر آریانا افغانستان می نوشت که هیچ نظر مخالف را به این مضمون نشر نمی کند در آن صورت از استبداد
قلم کار گرفته و خالف منافع ملی عمل کرده بود ،در حالی که درب انتقاد و نظر مخالف باز بود .این دشنام نامه
تعرض علنی به حقوق مدنی و شخصیت انسان های محترم و شریف این رسانه بود.
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برای مطالب بیشتر محمد عارف عباسی ،اینجا کلیک کنید
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