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3 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 ۱۴/۰۸/۲۰۱۷                                                                                                       عارف عباسی     

 گفتنی هایی بر گفته شده ها!

که با م ده به وبسایت ملی، معتبر، وزین و صلح طلب آریانا افغانستان آنالین و هیأت محترم و معزز تحریریۀ آن اطمینان می

ین رسانه را وسیلۀ منازعات، مشاجرات، مناقشات و جنگ و دعوی ا احترام قلبی و صادقانه به اصول و موازین نشراتی،

به اراده و نیت خدمت به اصل روشن گری توضیحاتی  ،حیث یک همکاره شخصی قرار نداده مطابق سطح فهم و دانش خود ب

 به عرض می رسانم.

تاد اس ، شکران و امتنان خود را از اعماق قلبم صمیمانه خدمت دانشمند ونه ترین مراتب سپاسمخلصاوظیفۀ خود می دانم که 

یپ های که متکی بر اصول و پرنس دیروزی شانتعلیمی و تربیتی خاطر نوشتۀ ه بهللا هاشمیان  محترم داکتر صاحب سید خلیل

 .رسانمببه عرض ارزشمند و واالی کرامت انسانی و شرافت قلم است 

 به نکاتی که مربوط من در قید قلم آمده است تماس نگرفته و نامی از کس نمی برم. من امت و پیرو طریقت پیشوا و پیامبری

که بر اساس روایتی زن یهودی هر روز خاک روب خانه اش را بر سر پیامبر می ریخت و برحسب تصادف چند  هستم 

کوبید و جویای احوالش شد، که این پیش آمد بزرگ را ۀ زن روزی این کار متوقف شد، حضرت سرور کائنات درب خان

 .ردیدگ ن یهودییامبر سبب ایمان آوردن زمنشانۀ پ

در طریق اصالح این  ،تنویر اذهانحیث یک مبارزۀ همگانی ه اما محتوای پر مفهوم نوشتۀ داکتر صاحب هاشمیان باید ب

د و بایستی در این مبارزه که خدمت گرددنبال شده پنداشته شمندان و صاحبان نظر نناپسند توسط همه خبرگان، دا خصلت

رسم نا جایز، نا مطلوب خالف ارزش های معتبر آزادی است در طریق اصالح رسالت فرهنگی  برازندۀ بزرگ بوده و جزء

 سهم مؤثر بگیرند. دیگران، اقارب و وابستگان شان است، هتک حرمت، تحقیر و توهین به تعرضاتانواع که شامل بیان 

دمندی مهیا ساخته که انتخاب فضیلت، دانشوری، اخالق و آداب امکانات بی شمار تبارز نظر مخالف را برای انسان آگاه و خر

 دهبه خوانن اخالق نویسندگی به شخصیت، عزت و وقار نویسنده افزوده و هم مطلب را با شیوۀ مؤدبانه و مطلوب برازندۀراه 

 عرضه می دارد.

 با کاربرد کلمات مستهجن، رکیک که در نهایت قهر، غضب و خشمگینی ت شعار گونهبر عکس غلبۀ عالیق، سالئق و احساسا

 ، تربیۀ خانوادگی و شخصیتز آب بیرون ساختن و اهلیت، ظرفیتصاف خود را ایر آمیز صورت گیرد در واقعیت چلوو تحق

 مورد قضاوت سالم اهل خبره و بصیرت قرار می گیرد.و مسلماً  بوده اشتهار نمودن خود
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  امتیازی بر دیگران نمی بخشد. حضرت پروردگار  ،بودن به قومی از نگاه اسالم و طریقت انسانیت به کسیمنسوب

عالمیان عیان و نهان در کالم متبرکش می فرماید که افضل ترین، بهترین و برگزیده ترین شما در درگاه الهی متقی ترین شما 

زرد و عرب و عجم مساوی و یک  سیاه و سفید، سرخ و)ج(  داونداست، که تقوی خود تعابیر و تفاسیر گسترده دارد. نزد خ

 قوم گرایی است. شکلمبختی های عمدۀ افغانستان . امروز از بدسان است

 که از آن انکار نمی  یبا شهامت و صداقت می گویم که هرگز موضوع نسبت من به قومی و محمد زایی بودنم، در حال

شیده خبه خاطر قومیت خود امتیاز نه و هیچ گاه خود را نسبت به هیچ وطن دار دیگر بکنم، بر اندیشه های من سایه نینداخته 

 معیار های ارزشمند دیگری است که در جامعه به شخصی عزت، احترام، وقار و حیثیت می آفریند. ام،

ارزشمندی دارد  از خود معیار های هم منسوب بودن به قومی در برخورد های اجتماعی ،و اما بر بنیاد ساختار اجتماعی ما

 که یک شخص را برای صیانت حیثیت، نام و آبروی قومش مقید می گرداند. 

 حیث مدیر ه پر افتخار ترین دوران زندگی ام خدمت به وطنم در وزارت زراعت و آبیاری بوده که آخرین وظیفه ام ب

اره و تنظیم خدمات اطالعاتی مملکت عالوه بر اد تحت ادارۀ من قرار داشت و ۵عمومی اطالعات بوده که سه مدیریت رتبه 

زراعتی را عهده دار بودم. این که چه  یو تهیه برنامه های روزمرۀ رادیوی« کرنه»شمول، مدیریت مسؤول مجلۀ مسلکی 

 دانی است.و نا درافشانی در این مورد گردیده خود نمودار سفلگی

 شت که در ایام مهاجرت عالوه بر همکاری قلمی چون این موضوع قبالً توسط شخص دیگری هم یاد شده باید اذعان دا

را  «البالی واقعیت های افغانستان در»با رسانه ها مدت چهار سال در تلویزیون پیام افغان افتخار تصدی برنامۀ هفته وار 

ها  ا در قارهدر قلوب هموطنان مو داشتم. بدون خود ستایی می گویم که این برنامه از زمرۀ یکی از برنامه های پربیننده بوده 

 جا داشت و این ارزیابی بر بنیاد صد ها ایمیل و تلفون و تماس با هموطنان  واقع بینانه صورت گرفته.

شمول محترم داکتر صاحب کاظم مرا کمک نکرده ه صراحت  باید خاطر نشان ساخت که در تهیۀ این برنامه ها هیچ کسی به ب

 اگر نظر به مالحظاتی خموشی اختیار می کنند گفتنی ندارم.  در قید حیات اند وهلل جناب شان . الحمداست و برایم برنامه نساخته

 حیث مهمان میسره من موقع صحبت را برای داکتر صاحب کاظم و اهل خبرۀ سیاسی، اقتصادی و نمایندگان احزاب سیاسی ب

 ومات های سابقه دار وزارت خارجه لوپضرورت داشته ام با علمای دینی، دالبته در موضوعاتی که معلومات ثقه  ساخته ام.

 دوست محترمم سیدال هومان مرا مدد رسانده اند.  اهل تخصص هر رشته تماس گرفته ام. در مسائل تخنیکی و تهیۀ تصاویر

موسی نظام، انجنیر احسان هللا مایار و  جان ، ماللینوریولی جان از جملۀ همکاران افغان جرمن آنالین با دوستان محترم 

 نباز مصاحبه نموده ام.غوث جا

 آخرین تذکر به آقای قیس کبیر:

   در تبصره  و ( فیر می کنم در حالی که این سخن در حال خود شان صدق نمودهه)خریط خلیطهفرمودند که من بی

 «.فالن شخص حق به جانب است که عزیزان خود از دست داده» گفته اند. هذیانهای اخیر 

  خواندند مرا از خرد و درایت عاجز 

 به من خرد و درایت تدریس فرمایند.)با خلیطۀ خالی( چه عالی است که دانشمند قاموس ساز 

 .گفتند که جناب شان عقب چندین خرگوش می دوند 
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اگر منظور صید خرگوش باشد باید عقب یکی دوید، این دویدن ها طبعاً مجال  اگر قصد از تمرین دویدن باشد عیبی ندارد، و

د وقت کافی برای چن ،المنفعۀ قاموس رد، تنها کار بزرگ و سود بخش عامنمی دهد که به چند وظیفه در عین زمان رسیدگی ک

 نفر ضرورت دارد. 

 ساعت کار دارد. ۸البته کار رسمی و امرار معیشت حد اقل 

ساعت وقت ضرورت دارد و عالوتاً مدیر مسؤول وبسایت افغان جرمن  ۱۲ول یک وبسایت مزدحم به ذات خود مدیریت مسؤ

در صورت لزوم  نحو، امالء ، انشاء و دستورات نویسندگی داشته مضامین را دقیقاً مرور و آنالین تسلط کامل به صرف و

و مقاالتی که با سیاست نشراتی مطابقت ندارد از نشر باز خود تصحیح و یا به اساس تقسیم وظایف به همکاران خود بسپارد 

 دارد. کلکین نظر سنجی باید تحت مراقبت شخص مدیر مسؤول باشد.

با وجود تکالیف صحی و کبر سن ساعت های متوالی هر  ،، جناب محترم ولی احمد نوریآنالین افغانستان آریانامدیر مسؤول 

مقاله را به دقت عام و تام خوانده و مطابق ایجابات دستور زبان و صیانت اصالت زبان ملی دری تصحیحات الزم  می نمایند. 

 من بار ها نوری صاحب را ساعت سه یا چهار صبح پاریس بیدار و مصروف کار یافته ام.

 

 

 نه:مطلب کامالً جداگا

عمرت کوتاه »ببرک کارمل بوده باشد که به خندۀ قهقه گفت  ،ملنگ زیر چادر ،امام در یکه توت ۱۲فکر کردم در زیارت 

 .ورنه ملنگ بیچارۀ مجاور یک زیارت چگونه علم غیب داشت« است

 

 آخرین کالم والسالم

 

 

 

 


