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 70/70/2712                 عارف عباسی
 

 لويزيونیبرنامۀ ت
 در البالی واقعیت های افغانستان

 ديگر پخش نمی شود
 

 ! با عرض سپاس و شکران خدمت هموطنان عزيز 

 واقعیت های افغانستان در روز های جمعه توسط تحت عنوان در البالی ه ایچهار سال بدينسو برنام طوريکه آگاهی داريد از

شايد اطالع حاصل نموده باشید که به صوابديد ادارۀ . اين خدمتگار  تهیه، ترتیب و در تلويزيون پیام افغان پخش میگرديد

يا اينکه  اين تصمیم بودندل برنامه که خواهان دانستن دالي بینندگان و عالقه مندان  .پخش اين برنامه متوقف گرديد تلويزيون،

 .  از طرف ادارۀ تلويزيون ارائه گرديد لفيا داليل مخت نشنیدند و جواب

را صادقانه توضیح  موضوعواقعیت ها خواستم اين  تفاهمات و روشن ساختن موضوع به اساسبدين ملحوظ غرض رفع سوء 

 .دهم

 

مستقیم مديريت تلويزيون از فیصلۀ خود مبنی بر اختتام همکاری ام با تلويزيون پیام افغان مغاير رسم معمول با من تماس 

بساعت هفت و نیم شام  که معموالً  ماه می 2۲ نگرفت و مرا از اين فیصله مطلع نگردانید، ولی از نشر تکرار برنامۀ روز

برنامه بودند با تعجب جويای دلیل اين تکرار  دوستان محترمی که منتظر نشر. وقت کلیفورنیا پخش میشد، ممانعت بعمل آمد

دند که من همکاری عارف بقول بعضی ها آقای خطاب  فرمو.  و مالک  تلويزيون گرديدند از آقای عمر خطاب منیجر اقدام

 .عارف عباسی برنامه ندارد( اول ماه جون)و روز جمعۀ آينده پیام افغان قطع نموده ام عباسی را با تلويزيون 

 

دلیل پخش برنامۀ  کدام وم که به اساساشتم تا از خود آقای خطاب بشننه تنها من بحیث برنامه ساز و همکار چهار ساله حق د

ويزيونی تل بود که از اين تصمیم توسط يک اطالعیۀ قبلی نندگان اين برنامههمچنان حق مشروع بی .اينجانب متوقف گرديد

ا اين موضوع را سطحی و بی اهمیت جلوه آقای خطاب می خواستند تاما .  مطلع می گرديدند و انگیزۀ اين تصمیم را میدانستند

ما بايد میدانستند که کنار ا. پروگران مرا که هزاران بیننده، حامی وطرفدار داشت، ديکتاتور مآبانه از نشر باز دارند اده ود

را مدنظر اه و اعتبار اجتماعی اين برنامه يستی جايگعکس العمل ها را ايجاد نموده و باخواه بردن همکار همیشگی و خیر

 .معقول پنداشته نمی شدشريفانه و ظ موازين اطالعاتی کار میگرفتند، قطع خموشانۀ آن از لحا

 

کوچه ها می آفريند، لذا را در کوچه ها و پس را ترک کردن صدها افواه و آوازه بیصدا و در تاريکی شب منزل میدانستم که 

. ینندۀ خود داشته باشمهزارها  بيزيون تقاضای خريد سی دقیقه وقت را کردم تا مجال وداع با تلواز آقای خطاب منیجر اين 

بر مصلحت تلويزيون صورت  من اطالع فرمودند که توقف پروگرام من بنابار ببرای اولین جناب شان توسط يک ايمیل قلمی 

ساعت وقت  ۲۳2 سی دقیقه را طور رايگان به اختیارم میگذارند که البته به مقايسۀه و با حفظ احترام و دوستی شخصی گرفت

 .اظهار امتنان نمودم اد داشت، که قلبًا از ايشاناين نیم ساعت برايم ارزش بی نهايت زي ،چهار ساله مجموعی پخش برنامۀ

 

يل اين فیصلۀ مديريت تلويزيون را، تا حدودی که من حدس میزدم، توضیح دال( برنامۀ اول جون) گرچه در عرايض وداعیه

تالف اخويش را به اطالع برسانم که ظاهرًا ناشی از خار احسن خواهد بود که دلیل اصلی قطع برنامۀ ولی بازهم تکر ،کردم

امسال با شاغلی محترم داکتر عزيز اهلل لودين رئیس ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد  میماه 1۱ نظری بود که از مصاحبۀ مؤرخ

 .اداری داشتم

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_tawaqof_barnamae_tv_payam_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_tawaqof_barnamae_tv_payam_afg.pdf
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رياست کمیسیون نظارت م، صرف میدانستم که يکبار ايشان عزيزاهلل لودين نداشت میگويم که من معرفت قبلی با آقایصادقانه 

آشنايی من با . يندبحیث رئیس دفتر عالی مبارزه علیه فساد اداری ايفای وظیفه می نما ر بودند و فعالً انتخابات را عهده دا

ق تلويزيون دولتی افغانستان میسر شد، طري از( 2711دسمبر سال ۳)1۳۳7ماه قوس سال 1۱آقای لودين در افکار و موقف 

وز مبارزه علیه فساد اداری را میديدم که مرد بلند قامتی در حضور محفل برگزاری ری خاص و عالقه مندا دلچسپی بکه 

، سران جهادی و رئیس جمهور، معاونین رياست جمهوری، اعضای کابینه و اعضای مجلسین ولسی رجرگه و مشرانو جرگه

صراحت و شهامت فساد گستردۀ اداری را بیان نمود، و علل و متحابه و نمايندگان رسانه ها با ی سیاسی دول رؤسای هیأت ها

مندان و مبتال  و از موانع مبارزه علیه فساد اداری و نقش متنفذين و زوربر استناد واقعیت ها توضیح کرد  عوامل فساد را

قانون شکنی ها توسط اراکین دولت بشمول بارزه با فساد تشکیل میدهد، که اليحۀ وظايف شان را م اداراتیبودن به فساد آن 

متن چاپی آنرا بدست  یانیه بیش از ده صفحه بود که بعدًااين ب .مأمورين عالی رتبه به فساد اداری شرح مفصل ارائه کرد

 .آوردم

 

عالی رتبۀ دولت در همچو محفل بزرگ با چنان  فرمائید که برايم غیر قابل باور بود که يک مأموربقبول  ! هموطن عزيز

یدن با شن. ، زورمند و صاحب قدرت سخن گويدری از مفسدين متنفذحضور جمع کثی در جرأت و شهامت بدون خوف و هراس

 . کندحرف های او با خود گفتم که اين شخص با حیات خود بازی می

 

، همان ک مصاحبۀ تلويزيونی را با ايشان نمودندپیشنهاد يبرايم  ورنیا آمدند و دوستان شانآقای لودين به کلیفهنگامی که 

از آقای لودين دعوت نمودم که ه فساد اداری برايم يک بحث مهم، مفید و ِملی تلقی گرديد، خاطره و اهمیت خاص مبارزه علی

  . ماه می صورت گرفت 1۱به به تأريخ پذيرفتند و مصاحبرنامۀ من باشند که با کمال میل مهمان 

مبارزه علیه فساد  و، تعقیب و تطبیق اهداف عالی انسانی با فهم خطیر بودن اين مبارزه و با موجوديت کمترين امید به مؤفقیت

ز و برآورده ساختن يک آرمان ملی بحیث يک داعیۀ ملی تحت شرايط حاکم در افغانستان بازهم اين تالش هارا بحیث سر آغا

ه طفر ايشان با تمام سؤاالت من بدون گريز و. رد تائید، تحسین و پشتیبانی من قرار گرفتداکتر عزيزاهلل لودين موسخنان  و

سب دنیای غرب برای ما خلق نموده که توقعات و انتظاراتی را که شرايط منارفتن جواب گفتند و درعین حال تصريح کردند 

حدوديت های قانونی مانع ذکر همچنان م. یسر نیستنی که ما فکر می کنیم، مگی و آساوال کنونی افغانستان به اين ساددر اح

ب شده علیه يک زورمند خود دوسیۀ ترتی مخصوصًا. یه های شان تحت غور قانونی قرار دارداشخاصی میگردد که دوسنام 

اسمعیل خان امیر سابق هرات  موجب امیدواری و خورسندی عدالت خواهان و ظلم ستیزان قرار گرفت، گرچه تا هنوز مختار 

دل و گرده و شهامت و صداقت به محاکمه کشانیدن اسمعیل خان را  م نیست و اينکه ادارۀ کرزی واقعًانتايج اين دوسیه معلو

و هکذا دست داشتن محمود کرزی برادر رئیس جمهور و حسین فهیم برادر معاون .  دارد يا نه،   در آينده معلوم خواهد شد

ال یه آنها قادر خواهد بود، قابل سؤعلآيا آقای لودين به ترتیب دوسیه   هود است،اول رياست جمهوری در چور کابل بانک مش

به محکمه  ارنوال بعد از تحقیق تثبیت   وڅاست، ولی دوسیۀ غصب علنی جايداد ها بصورت غیر مشروع که توسط هفت 

. ملی جدًا قابل بررسی دانسته میشودواری هزاران حامی قانون و عدالت بوده و بحیث يک داعیۀ مايۀ امید محول گرديده است،

در پورتال افغان  پیرامون اعمال اسمعیل خان مراجعه شود به مضمون محترم انجنیر ستار کريم پوریشتر غرض معلومات ب)

 (.زابلی به مصاحبۀ محترم کريم خرم در بی بی سیصب جايداد مرحوم عبدالمجید خان مورد غدر  جرمن آنالين و

 

اتخاذ نموده به پشتیبانی مصاحبه موقف متضاد  قع شاغلی عمر خطاب درين موضوع خاص و در برابر اينمتأسفانه خالف تو

سايش و آرامش مردم هرات پرداخته و و تعريف و توصیف اسمعیل خان بحیث مجاهد کبیر و موجد انکشافات و تحوالت و آ

قادات قرار داده بلکه هتک حرمت و اهانت نمودند و از عکس داکتر عزيزاهلل لودين را مورد مالمت و سرزنش و نه تنها انتبر

شاغلی خطاب . داشتعاتی و آفاقیت نبوده بلکه صبغۀ شخصی موقفگیری شان آشکار شد که قضاوت ها مبتنی بر موازين اطال

زه نخواسته مصاحبه از ايشان اجادر تبصره های خود به بیننده های من چنین انتباه بخشیدند که عارف عباسی در اجرای اين 

به اذن ايشان صورت و در آينده مصاحبات بايد ( ودکه خود آقای خطاب اين مصاحبه را در برنامه زندۀ خود اعالن نمدر حالی)

 .هادی داشته باشنده تخصص و تجارب در امور مصاحبات بايد نقش گرفته و خود شان نظر ب
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روشنی بیندازم و توضیحات مۀ خود باالی موضوعات صادقانه می در برناماه  2۲که بروز جمعه سه دلیل ذيل مرا واداشت 

 :الزم را خدمت بینندگان خود ارائه نمايم

 

موقف غیر عادالنۀ شاغلی خطاب در برابر يک مبارزۀ نو پای ملی که در آن آرزو های ملیون ها هموطن مضمر است  - اول

 .مورد انتقاد قرار گرفتخود آقای خطاب به صدها بار توسط شخصی که حمايه از  پشتیبانی وخالف توقع  و

خانۀ مرا  ِ مطابق فرهنگ اصیل افغانی حیثیت مهمانتوهین، تحقیر و هتک حرمت بی موجب مهمان برنامۀ من که  - دوم

 .داشت

 

 .نظارت برنامه های آينده آزادی بیان وسلب  یز وـال برانگقـرار دادن اينجانب  در يک موقف دشوار و سؤ  - سوم

گان برنامۀ خود بعرض رسانده ضمن خدمت بینند می توضیحات الزم را مطابق اخالق مطبوعاتیماه  2۲برنامۀ روز در 

انتقادات شان بر پايه های اصول آزادی بیان از تشکر و قدردانی از عالقه مندی خطاب صاحب به برنامه ام و استقبال از 

را با تلويزيون  خود را نزد بینندگان روشن نمودم و دوام همکاری خودموقف . معذرت طلبیدم( آقای لودين) مهمان برنامه ام

 .مشروط به حفظ استقالل فکری خود وانمود کردم

 

 .شب ندادند آنرا در اجازۀ  نشر تکراررد پسند آقای خطاب قرار نگرفت و مواين برنامه و توضیحات من 

زمون بزرگ قرار داد، موقف من پشتیبانی و حمايه از يک اين گزارشات و حوادث اينجانب و محترم عمر خطاب را در يک آ

يکصد مانع سر راهش قرار داشته باشد بازهم بحیث يک سر آغاز در آن لجن و و هزار  مبارزۀ ملی است ولو که نو پا بوده

ر انداخته قابل ودرا در خطکه اين رسالت را عهده دار شده و حیات خبوده و هست و کسیزار فساد قابل قدر و مايۀ امیدواری 

 .استو حمايت همه جانبه  تحسین تمجید،

 

، محدوديت و قیودات را بپذيرد و به خاطر داشتن برنامۀ تلويزيونی عالوه بر آن انسان نبايد از بیان حقايق هراس داشته باشد

 .تن به اطاعت و با استقالل فکر و انديشه های خود معامله کند

 

اسی و آزادی بیان و درجۀ انتقاد پذيری شان مورد کرنیت شان در پذيرفتن اصل ديموداقت خطاب صدر مورد جناب آقای 

شد که ايشان بب خشم سرفت و تا حدی هم بیموجب  از سرحد تحمل پذيری شان فراترل قرار گرفت، محتوای اين برنامه اسؤ

 . اين خشمگینی باعث عدول از موازين اطالعاتی گرديد

 

قلب بسی عدالت خواهان و ظلم  ،و پشتیبانی تعريف و تمجید از اين شخصحمايت جناب خطاب از شخصی چون اسمعیل خان 

که سالها علیه اين قماش مبارزه کرده بودند، ردم از شخصیت مطبوعاتی چون آقای خطاب ستیزان را جريحه دار ساخت و م

 .توقع چنین موقف گیری را نداشتند

 

ت اداری خود خطاب صاحب از صالحیتم  و آن قطع برنامه هايم بود که  رای حفظ آزادی فکر و بیانم پرداخمن بهای بزرگ ب

 .را ناديده گرفت" تلويزيون در خدمت مردم"استفاده کرده و اصل 

 

فغانستان و با ت های ابیان واقعیاعتقاد محکم و استوار بر مبنای که اين وظیفه را با رد برنامۀ خود بايد بعرض برسانم در مو

دم که هدف واقعی آن خدمت به مردرطی اين مسیر . نجام دادمحتی الوسع با صداقت و ايمانداری ادرک تقدس اين رسالت 

شیدم و نگذاشتم  روح و روانم به امراض خود خواهی شايستگی های الزم آن تا حد مقدور کو واست با تقوای کامل، واقعبینی 

نجام اين خدمت اجتناب شخصی  قضاوت های عاطفی در او از احساسات . و غیره مبتال شودو غرور جاهالنه، قوم پرستی 

 . اگر چنین نمی بود درين موقف قرار گرفتن جزء عوام فريبی و خیانت به مردم دست آوردی نمی داشت. کردم

 

، اوار ظلم کشیدن ندانستگر اورا سزدرب معرفت برويش گشود و به او کرامت بخشید دي خداوندی که انسان را آفريد و

، حقارت و اهانت شايستۀ اشرف المخلوقات نديد خدايش برايش حق زندگی حق اسارتمسکنت و تن دادن به  زيستن در فقر و
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همه مساوی اند، اختالف  .دادگی های طبیعی را از او بگیرد که نبايد کسی اين. آزادی و سراغ خوشنودی، سرور رفاه داد

اينها را بسیاری . نشانۀ جهالت است بر ديگر ممتاز نمیگرداند، امتیاز طلبی به هر نوعی که باشد رنگ و زبان هیچیک را

در را برای سود جويی شخصی به بدبختی، سیاه روزی و مصیبت میکشانند و آنهارا اگر ستمگران بنی نوع بشر . نمیدانند

عت، شهامت و فداکاری راد مردان رزمندۀ راه حق و زنجیر خودخواهی و حرص و آز خود اسیر میگردانند، اينجاست که شجا

تنی و خاک پای مخلوق فرو ،پیروزی درين راه خود گذریاين ديدگاه اهل معرفت است و . دعدالت مورد آزمون قرار میگیر

 سالست و شیوايی بیان و خوشنويسی موهبت الهی است که صداقت و ايمان داشتن در بیان بهخوش کالمی و . خدا شدن است

 . کالم روح و اعجاز می بخشد

يا برای رهايی مردم از بدبختی و بیچارگی ها متأسفانه قادر  وطن باشم وست که چاره ساز همه بدبختی های توان آن در من نی

ردم به واقعیت ها ، برای آگاهی مرسا بی هراس هدف کارم قرار دادم اما بیان حقیقت را با صدای. نشدمبه پیاده کردن طرحی 

های حقیقت بینی برويم کشوده شد  با اين کار درب. ، بی محتوا سخن نگفتمنمودم و تجسسسعی بلیغ نمودم، تحقیق کردم، تتبع 

 .ه من در کرانه های آن ايستاده امست بی پايان کا دانش بحری. بیچاره و هیچمدانمشت هر روز پی بردم که تا چه حد و با گذ

 

منابع و مأخذ معتبر تهیه نمايم و با احساس پاک و صادقانه آنرا به خود کوشیدم مطالب بکر و شنیدنی را از  طی برنامه های

 .زمانیکه در ارائه موضوع خاص دچار مشکل شدم از نخبگان و خبرگان برای بحث دعوت نمودم. بیننده ام برسانم

 

سه  جسمانی هم همراه داشت هر هفته رفت و آمدم به تلويزيون البته تهیۀ برنامه عالوه بر کاوش ها و تحقیقات علمی مشکالت

 . ساعت را در میگرفت

 

و همدلی و هم زبانی دوستان گرديد  ،امرئی باعث پیوند انديشه و افکاراين وظیفه افتخاراتی بمن بخشید که برنامۀ من بطور ن

 .میان واقعیت ها را باهم وصل نمودقلب های آگنده به عشق وطن و حا

 

، به تحلیل و ارزيابی سیاسی و حرف اکتفا نکرده در صدد سراغ خدمت رصت يعنی داشتن برنامۀ تلويزيونیاغتنام از اين ف با

هر سال بطور پراگنده  و نوع پرورعده ای از داکتران جوان، دلسوز، مهربان، با احساس . طن بودمعملی برای مستمندان همو

بعد از . های علمی  طبی خدمت می نمودندو در ارتقای سطح دانش کدریرفتند مصرف شخصی به وطن م وبه ابتکار 

در چوکات يک انجمن منسجم بسازم، خوشبختانه اين انجمن  مذاکرات و مفاهمات متعدد توانستم اين خدمت را تنظیم کرده و

لمی خدمات خود را ادامه ع مؤفقانه فعالیت نموده نه تنها با ادامۀ سفر های شخصی بلکه از طريق يک ويب سايت بسطح عالی

، وزير مشاور در امور صحی خص وزير صحیه، وزير تحصیالت عالیبرای کسب حمايۀ حکومت از اين خدمت با ش. میدهند

 . و سفیر کبیر افغانستان در واشنگتتن تماس ها جريان دارد

ازش و تشويقی شخصت محترمی مورد لطف و نو وخبرگان افتخار معرفت حاصل نمودم با بسی دانشمندان، صاحب نظران و 

ار گرفتم افتخار همکاری با ذوات محترم دانشمندانی داشتم از جمله محترم داکتر حیدر چون داکتر صاحب عبدالصمد حامد قر

، محترم ولی احمد نوری،  محترم داکتر ستار سیرت، محترم داور، محترم داکتر سید عبداهلل کاظم، محترم عبدالعزيز فروغ

، محترم غوث جانباز و محترم نعیم بارز و یان، محترم داکتر روستار تره کی محترم علی احمد جاللییل هاشمداکتر سید خل

 .گران که مهمانان برنامه ام بودنددي

 

 .لطف، شفقت و مهربانی های شان گردمستم در قلب هزاران هموطن اعم از زن و مرد جا بگیرم و شامل توانبدين وسیله  

ب نظران چون صاحين افتخار معرفت با دانشمندان و قلم بدستان پورتال ملی و وزين افغان جرمن آنال همکاری قلمی ام با

محترمان آقايون ولی احمد نوری، انجنیر کريم عطايی، اعظم سیستانی، محمد نعیم بارز، رحمت آريا، میرمن فرزانه فارانی، 

خانم و  انوریحمید ، یرمن آشا ابوی، مسعود فارانی، رحمان سیداحسان اهلل مايار، غوث جانباز، قیس کبیر، سیدال هومان، م

محترمان داکتر سید عبداهلل کاظم، کانديد نظام پیدا شد و درين پورتال من از پديده های قلمی دانشمندانی چون  موسی مالل

باری ، سیدهاشم سديد، عبدالداکتر اکرم عثمان، داکتر محمد اکبر يوسفی، محمد اسحق نگارگر اکادمیسین محمد اعظم سیستانی،

 .صد ها نويسندۀ چیره دست هموطن فیض بردم و آموختم جهانی، و داکتر سید موسی صمیمی و
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بصدها . های بیشماری گرفتمخاموش نبوده و ايمیل  افتخار دارم که متذکر شوم درين چند روز تلفون منزل من لحظه ای

در حق من لطف بیحساب نمودند و ضمن ابراز احساسات نیک حتی از ريختن اشک خودداری هموطن اعم از زن و مرد 

 .نمیدانم بکدام زبان از ايشان عرض امتنان نمايم . نتوانستند

 

طف و محبت و قدردانی به اين پیمانه ل درين عالم پر زرق و برق مالی هیچ مداری بیش نیست وبرای کسیکه ! هموطن عزيز

چنین افتخاری را نصیبم می ساخت؟  آيا تجارت بزرگ و مقام دولتی  وخار باالتر از اين چه خواهد بود فت، اصورت میگیرد

و جای بس مسرت است که تا هنوز . شکران دارم بدربار الهی اظهار سپاس و من متواضعانه بخود میبالم، مباهات می کنم و

 .فرهنگ قدر شناسی از خدمتگار صادق زنده است

آقای معتصم باهلل خلیلی که با سرودن بهترين چکیده های خود و آقای دلسوز که با کارتون های بکر و گويای خود  در خاتمه از

 .برنامۀ مرا مزين میساختند تشکر نمايم

 

عضی نوشته هايم ، بنابر موقف تلويزيونی و بعضی ملحوظات خاص در پورتال عزيز افغان جرمن آنالين بقابل تذکر میدانم که

کاری نبوده و اين رسم معمول در ادبیات و فرهنگ است ولی با  نشر می شد که البته کدام خطا" سالم سالمت"ام مستعار زير ن

لم سالمت شیوۀ ديگری چهره نگرفته ام که بنام عارف عباسی ملی بنويسم و زير نام سا انتخاب اين نام مستعار به خود دو

 .ید آرشیف پورتال غرض قضاوت هموطنان موجود استهمه نوشته های سالم سالمت ق. اختیار نمايم
 

 پايان

 

  


