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 در البالی واقعیت های
 افغانستان

 

درين روزها سر و صدای قدر نمودن از خدمتگاران صديق وطن در سايت های انترنتی باال است و پیشنهادی از 
به نظر خواهی گذاشته شده تا  به هموطن در پورتال معزز افغان جرمن آنالين طرف جناب محترم ولی احمد نوری 

 . ی اعطا گرددبیرون مرز یشعرالقب ملک ال« اسیر»نسیم محمد عزيز ما جناب استاد 
، پرست سوگوار شديم وطنو ، عالم و فرزند صديق فرهیخته مرد دانشمند، سیاستمدار دو هفته قبل ما به مرگ يک

همگان با اندوه بیکران اين مرگ را ضايعۀ بزرگ دانسته تأثرات عمیق خود را با نوشته های بس عالی و  پر از 
و همچنان از بسی هم میهنان  . بد الصمد حامد بیان کردنداحساس در مورد وفات محترم مرحوم داکتر صاحب ع

 .شنیديم که خدمتگاران جامعه را در زمان حیات شان احترام گذاشته قدر نمايیم
 

  هوظیفو  روی صفحۀ کاغذ بگذارم ه بنا برين  من موقع را غنیمت شمرده سخنی که از مدت ها در دلم جا داشت ب
و حق خود شمردم که از يک برنامه ساز بسیار مؤفق و توانای تلويزيونی کشور در بیرون مرز ها در زندگی شان 

اين . يادی نمايم که خدمات چهار سالۀ تلويزيونی شان در تاريخ مطبوعات بیرون مرزی ماندگار و پايدار است
عت برنامۀ بسیار برازنده، عالی و پر شخصیت محترم جناب عارف عباسی است که هر روز جمعه برای دو سا

اين . را از طريق تلويزيون پیام افغان به هموطنان خود تقديم می نمود« در البالی واقعیت های افغانستان» محتوای 
برنامه انصافٌا و صادقانه از جملۀ بهترين و با وزن ترين و بدون مبالغه يگانه پروگرام ديدنی تلويزيون پیام افغان 

محترم عباسی صاحب (. رنامۀ تحلیلی محترم عنايت شريف هم قابل توصیف بوده ، ايکاش تنها می بودندب) بود 
علمی عات و تحقیقات همیشگی ، کیفیت برنامه در مطالاين پروگرام زحمت زياد می کشیدندراستی راستی در تهیۀ 

م ين پروگرام می افزود، زياده نگفته باششان خالصه نمی شد بلکه شیوۀ گفتار و نحوۀ بیان آقای عباسی به جذابیت ا
. کنند کرد در مجلسی با عباسی صاحب نشسته باهم صحبت می بیننده فکر می. که عباسی صاحب سحر کالم داشتند

آقای عباسی هر روز جمعه با مطلب بکری که خودشان ترتیب می کردند با لبخند پر از لطف و به ظرافت های 
تحکم عقب پردۀ تلويزيون سر ساعت  کردند، با آمادگی و تیاری خاص  و بیان می خاص مؤدبانه به زبان اهل دل

هرگز  .می شد از بینندگان خود معذرت می خواستندتخنیکی سبب تأخیر کوتاه برنامه  معین حاضر بوده اگر نقص
کراری نبوده و مباحث شان هیچگاه ت از تلفون های مردم برای خود موضوع نساخته به چشم مردم خاک نمی زدند 

، از روی کاغذ  ديگری نمی خواند، اگر در تهیۀ به فقر مطالب دچار نبود، برای عباسی صاحب کسی نمی نوشت
موضوع خودش و سخن خودش  موضوعی با اهل خبره مشوره می کرد به جرأت و صراحت می گفت اما در کل

گاهی خالف میل و . بت داده می شددرين برنامه به دانشمندان و متخصصین رشته های علمی موقع صح. بود
برابر  دری که مورد پسند مردم نبودند خواست شخصی بخاطر تقويۀ بنیۀ مالی تلويزيون با نمايندگان  بعضی حلقات

رفت مجبور به  مصاحبه می شدند اما موازين اخالقی و اصول آزادی  حق النشر که به کیسۀ تلويزيون میپرداخت 
را در  کردند که مصاحبه کننده را توهین نکرده تبصرۀ خود می یخود تمن از بینندۀ و بیان را احترام می نمودند

 .قالب احترام و ادب ابراز نمايد
 

برنامه های محترم عباسی صاحب تنها حاوی تحلیل های سیاسی و تبصره ها بر روند روزگار سیاسی، اجتماعی و 
ب پیام حملی گرايی اين برنامه بود، عباسی صامحرکۀ اقتصادی افغانستان خالصه نگرديده بلکه هدفمندی قوت 

شود ولی وحدت ملی روح در بدن  داد و پیوسته می گفت زيربنا و باال بنا ساخته می مردم میه وحدت ملی را ب
 .ملت است و وحدت ملی است که سبب احیای مجدد ملت صد پارچۀ افغان می شود
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سلیم وطنپرستان بوده بسی اقشار جامعه را با ديد روشن عاری از  برنامۀ عباسی صاحب  پیوند دهندۀ انديشه های
 .همه کدورت ها بود از پیام عباسی صاحب پیام همبستگی ملی فارغ  . وت باهم نزديک ساختاتعصب، نفرت و عد

یانگذاری سازمان عباسی صاحب برای مسیر بخشیدن انديشه های ملی گرا در جهت رهايی وطن از همه مصائب بن
در داخل و خارج بحیث يک قوۀ فشار و صدا بخشیدن به اکثريت خاموش و هويت دادن به موقف های قوی ملی را 

 .حلقات غیر پیوندی با طرح های مشخص پیشنهاد نمود
 

ستان کمک های خیريۀ،  به داکتران بیرون وطن برای ايفای خدمات داوطلبانه در افغان ، احتماعی وامور بشریدر 
، همچنان مؤسسۀ  قانونی غیر انتفاعی نمود که خود عضويت آنرا داشتپیشنهاد سازماندهی را در چوکات يک 

 .ايجاد صندوق اعانۀ ملی را با امکانات عملی آن پیشنهاد نمود
 

هانت را ا با سوء استفاده از اين موقف هموطن خود عباسی صاحب هرگز از استبداد کمره و تلويزيون کار نگرفته و
برنامۀ آينده معذرت  دررنجانده يا در همان برنامه و يا کرد که گاهی درشتی کالمش دلی را  ، اگر فکر مینکرده

 . خواست می
و احساسات پاک و بی آاليش عباسی صاحب آگاهی پیدا کنند و  چند سال را در بر گرفت تا مردم به شخصیت عالی 

ز ريختن اشک خود ی مردم که عباسی صاحب گاهی در بیان آن ادانستند که عشق وطن است و درد بینوايی ها
گريست و هم  در جمع آوری اعانه برای مستمندان به احساساتی سخن می گفت که هم خود می ، داری نمی توانست
خاست  تأثیر معجزه آسای کالم عارف عباسی صداقتش بود که واقعٌا از اعماق قلبش بر می . داد بیننده را گريه می

، روابط قومی و وابستگی های ديگر را اجازه نمی داد که سالمت عواطف شخصی . در اعماق دلها می نشستو 
، زبانی و منطقوی دفاع نکرده بلکه منافع ملی قومی گز از منافع شخصی، هر .ثیر آوردقضاوتش را تحت تأ

 .انستان واقعیت گفتارش را می ساختافغ
 

و مصائب  ، غصه قای عباسی ترجمان رنج ها، درد ها، آافغانستان بودای ملیون ها خاموش عارف عباسی صد
 .مردمش بود

که هريک ، نندگانش جوان، پیر، زن و مرد بود، بیداشتی مختلف زمین ه هزاران بیننده در قاره هاعباسی صاحب ب
زبان صدها هموطنم  و من اين سخن را از روز جمعه با کمال بی صبری منتظر ديدن اين برنامۀ دلخواه شان بودند 

از  و خويشاوندان و دوستانم  اقارب ام  من آنچه می نويسم تنها احساس خودم نیست بلکه خانواده ام،  . شنیده ام
« در البالی واقعیت های افغانستان » در ختم نماز جمعه برنامۀ  . مندان معتاد برنامۀ عباسی صاحب بودنده عالق

 و. برنامه توصیف می نمودنداين  داد و در محافل و جمع دوستان اکثريت از بیشتر موضوع بحث ما را تشکیل می
محترم عباسی صاحب با وقار و با  . و کانادا عین احساس را می يافتم در صحبت های تلفونی با دوستان در اروپا 

فدای ادامۀ  الق راو شخصیت خود معامله نکرد و اين اخ عزت برنامه اجرا کرد و هیچگاه باالی عقايد، اصول 
 .دنموبرنامۀ خود ن

آقای عباسی اجازه نداد تا مهمان برنامه اش بی جهت بروی منازعات و اختالفات خانوادگی توسط مالک تلويزيون 
تحقیر و توهین گردد و در آخرين برنامه انزجار خودرا با جرأت و شهامت از رويۀ مالک تلويزيون در برابر 

موکراسی و آزادی مطبوعات خواند و برای دفاع از داعیۀ مبارزه با فساد ياصول د مهمانش  ابراز نموده آنرا خالف
مردانه وار و با شهامت ايستاد که منجر به قطع برنامه اش بانی از يک جنگ ساالر مفسد اداری در برابر پشتی 

حتی برای پنج دقیقه  متأسفانه مالک تلويزيون بعد از قطع برنامۀ عباسی صاحب به مردم ارزشی قائل نشده. گرديد
رنامۀ اخیر خود باالی دلیل قطع پروگرام را توضیح نکرد، ولی عباسی صاحب با گرفتن موقف شجاعانه در ب

 . موضوع روشنی انداخت
 

نه  ، نه قرابت خانوادگی وديگر با محترم عباسی صاحب ندارم رسانم که من هیچنوع شناخت عرض میه صادقانه ب
در تمام دوران برنامه سازی  فقط در يک فاتحه افتخار صحبت شان برايم میسر گرديد،  ، افغانستانمعرفت قبلی در 

با نهايت خونسردی و ماليمت  شان فقط يک بار تلفونی با ايشان صحبت کردم که انتقاد از يک تبصرۀ شان داشتم، 
م زياد بود موقع میسر نشد اما به ارتباط انتقادم کرديد ، گفتم ازدحا برنامۀ زنده ام میدر گفتند ای کاش اين انتقاد را 

 .داليل و اسنادی ارائه کردند که من قانع شده ديگر حرفی نداشتم
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از برازنده ترين صفات اين برنامه حوصله مندی و انتقاد پذيری آن بود و بارها می گفتند دشنام ندهید اما هر انتقاد 
 .دادند می و به منقد وقت کافی معقول و بجا باالی چشم 

درب مهم آموختن و حقیقت شنیدن بسته شد و يک مرد مبارز، با شهامت قطع اين برنامه هفت ماه شد و يک از 
و مفید و آموزنده برای مردم خود توانست خدمات بس ارزنده  صادق و وطن پرست واقعی که در آن موقف می

 .ستبدانه کنار برده شدو م روی داليل غیر موجه و مقنع خود خواهانه ه د  بانجام ده
  

، اما دوستانی که چنین کرده اند جواب ضد و نقیض شنیده اند به بعضی با مالک تلويزيون تماس نگرفته امخودم 
را شروع می کنند به ديگران گفته شده  گفته شده غیبت عباسی صاحب مؤقتی است بزودی برنامه های خود

 .ر عضو دائمی برای آغاز مجدد برنامۀ عباسی پیدا شودتلويزيون مشکل مالی دارد بايد حد اقل صد نف
و اين گناه است که من وکالت  خدايم دانا است که من در نوشتن اين مضمون با عباسی صاحب مشوره نکرده ام 

و نمی خواهم چنین انتباهی به مالک تلويزيون بدهم که اين عريضۀ برای تقاضا به موقع دادن دوبارۀ  بیجا نموده 
 .صاحب استعباسی 

 

خوانم، اما جای اصلی عباسی  نوشته های عباسی صاحب را در پورتال های وزين افغان جرمن آنالين و گفتمان می
بزرگ سال عباسی صاحب به صاحب تلويزيون است و ايشان برای تلويزيون ساخته شده اند چه اکثريت بینندگان 

 .واننددسترسی نداشته و مضامین شان را خوانده نمی تکمپیوتر 
 

و  دانستم بنويسم  و َدين خود دانستم که آنچه در مورد عباسی صاحب می من بحیث يک افغان مهاجر حق مسلم 
تقاضا ندارم که نوشته ام به نظر خواهی گذاشته شود اين صرف نظر شخصی من نبوده با کمال مسئولیت و 

 .بیشمار هموطنان ما است ۀاحساس عدايمانداری می گويم 
 

 پايان
 


