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عارف عباسی

پنجشیر زادگاه دلیران است
نباید پناه گاه جانیان شود!
اگر روزگار به هر دلیلی که است به طبقه و یا به خانوادۀ مطابق معیار های مروج اعتبار ،امتیاز و حیثیت
خاصی ببخشد ،و یا در طول تأریخ اهل یک منطقه سنگر داران آزادی یک خطه بوده باشند ،که مسلما ً بنابر
عرف زمان منسوبین هر قشر واال اعتبار در محراق توجه دیگران قرار داشته هر فرد منسوب آن را در کلیه
مراودات مقید و مطیع اصولی می سازد که مظهر همان حیثیت و اعتبار اجتماعی شان است.
در سیاست های دموکرات سازی نظام های پنج مملکت شرق میانۀ ،دور و پیش اسرائیل (سیاست طرح شدۀ
 )New Consقبل از حادثۀ  11سپتمبر 2001م ،و بعد از حملۀ نظامی امریکا بر افغانستان در افغانستان و عراق
در اثر مداخلۀ همه جانبه امریکا تغییرات و دگرگونی هایی در ساختار های اجتماعی پدیدار شد .بعضی مناطق
بنابر هر دلیلی که بود از امتیازات زیادی برخوردار شده و سهم اهالی آن بالخص در امور نظامی و امنیتی و
در کل در هر سه ارگان دولت به مقایسۀ تمام نفوس و هر قوم ساکن افغانستان به مراتب باال گرفت.
با داشتن چنین قدرت ،موقف و امتیازاتی از اهل این منطقه که برایش سروری و ساالری داده شده بود توقع یک
پیشوایی و رسالت معقول و مدبرانۀ ملی در تأمین امنیت ،عدالت گستری ،مبارزه با فساد ،فقر زدایی و تحکیم
نظام مردم ساالری مطابق اصول دموکراسی با مساعی جدی در ایجاد و تقویت وحدت ملی و نابودی همه
تعصبات و تبعیضات می رفت و انتظار می رفت که با درک چنین موقف ممتاز خود را مثال برجستۀ هم دگر
پذیری و متابعت از قانون ساخت ه ،از رسم زور گویی ،منم گویی و یکه تازی پرهیخته خود را عضو خانوادۀ
بزرگ افغانستان بشمارند ،تعقیب این روش عواملی بود که اعتبار اجتماعی شان را تقویت بخشیده و به احترام
اهل این منطقه بین دیگران افزوده و اقوام دیگر آن ها را برادران کهتر هوشیار و دانا دانسته احترام می نمودند.
اگر از چنین موقف ،قدرت ،امتیاز و حاکمیت توسط عدۀ غافل و بی خبر سوء استفاده صورت می گیرد و در
هر کاری قانون شکنی صورت گرفته کار خالف قانون را به غیرت پنجشیری نسبت می دهند ،و به جانی ،دزد،
غاصب و رهزنی پناه داده و مسلجانه از دستگیر و مؤاخذه اش ممانعت می کنند ،و هر مشکلی که با صالح و
مشوره و مذاکره باید حل شود به سالح پناه برده می شود ،قیافۀ صلح آمیز جامعۀ نیک خصلت پنجشیر را به
نحو دیگر تمثیل و مردم خوش قلب ،مهربان و رؤوف پنجشیر عزیز را بد معرفی نموده متأسفانه این اعتبار،
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موقف و قدرت عاریتی و تحمیلی تلقی شده باعث ایجاد نفرت و بدبینی می گردد .سال گذشته به تحریک محقق و
خلیلی اهالی دشت برچی قوم هوشیار و خردمند هزاره برای دفاع و جلوگیری از توقیف از یک مفسد و جنایت
کار به نام علی پور (قوماندان شمشیر) قیام مسلجانه کردند که وساطت آقای سرور دانش و اعتراف به جرائم و
عذر خواهی علی پور به ضمانت دانش صاحب رها شد ،ولی باز در شغل پیشین رجوع نموده مرتکب جنایات
گردید
تقاضای من از دانشمندان ،فضال ،اهل خرد و درایت پنجشیر قوم هزاره این است که آنانی که نمی دانند و حل
هر مشکلی را از طریق میلۀ ماشیندار می بینند باید فهمانده شود که راه خطا در پیش گرفته و شهرت نیک و
اعتبار و مردم و قوم خود را لطمه می زنند.
اگر متیقن استید که در حق کدام پنجشیری و یا هزاره ظلم شده توسط قانون به دفاعش اقدام کرده و برایش وکیل
قوی و مجرب مدافع استخدام کنید .با اشخاصی که در مقامات عالی حکومت به حیث نمایندۀ شما قرار دارند
همکاری نمائید.
عرضی بود به خیر مملکت مخلصانه و بی مدعا.
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