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 14/11/2019                      ولی احمد نوری
 

 و دور از اخالق تبصره های نا جائز
 و شرف افغانیت و انسانیت

 

این کمترین با وجود کمبود وقت و مصروفیت زیاد، گاه گاهی به صفحات جدی و قابل دید فیس بوک 

 از جمله صفحۀ عالی و معتبر جناب عارف 
 

 نت میباشد، می رومانتر رک و راست گویو  ، واقع بینملیعباسی که یکی از صفحات روشنگر، 

 جناب شان می آموزم و حظ میبرم. اندیشه های واالیو از نوشته ها و 
 

 

 کم نظیر شانرا زیر چند روز قبل فکر میکنم دهم یا یازدهم نومبر یکی از نوشته های عالی، ملی و

شدم و به اجازۀ  رخیال با ایشان همسفر و هم نظخواندم و در عالم « صلح کجایی یادت بخیر»عنوان 

جناب شان آن نوشتۀ را در اسرع وقت در صفحۀ اول وبسایت آریانا افغانستان آنالین نشر کردم. 

متوجه شدم که یک تحلیل واقع بینانۀ ایشان  یکی دو روز بعد باز هم  در صفحۀ جناب شان رفتم و

ر برهم زدن نظم جامعه  توسط مشت نا بخردی تعبییر در مورد عواقب احتمالی ناگوار انتخابات د

 سوء گردیده و بر این شخصیت ملی اتهامات پوچ، بی اساس و دور از واقعیت وارد گردیده.
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ی و اتهامات پوچ و بی اساس تبصره های نا جائز، ناحق، کاذب و منافی اخالق و آداب نویسندگ چنین

ا بدون هیچ مدع مسؤولیت و رسالت ملی و وظیفۀ اخالقیبر بنیاد  به حکم وجدان،  تا ساخت مجبورم

  که در آن به جز صداقت هیچ انگیزۀ دیگری ذیدخل نیست. نویسمباین سطور را  و منظوری

من معرفت با جناب محترم محمد عارف عباسی را از افتخارات زندگی ام می شمارم که کلمۀ زیبای 

 برادر ممثل این پیوند دوستی است. 

ی صاحب را از طریق برنامه های تلویزیونی شان در تلویزیون پیام افغان شناختم و هر جناب عباس

 انچن مرا بود برنامۀ شان که حاکی از درد ها و رنج های بیکران ملت تیت و پاشان شدۀ افغانستان

 . نمی کردم اءدر فرانسه قض ۀ عباسی صاحب راتماشای هر برنام بود کهبه خود مجذوب ساخته 

را چنان بیان می  بی وطن و سوخت یک افغان ، دردسوز ،، مؤجز و با صالبت خودکالم ملیحاو با 

در و با سخنانش چنان صحنه ها را  ساخته به گریه وا می داشت کرد که بیننده را مات و مبهوت

 که بیننده خود را در آن محل می دید. تخیالت مجسم می ساخت

پاک و دلسوزانۀ خود را گرفته نتوانسته برای اسارت وطنش من شاهد بوده ام که او جلو احساسات 

 می توان ی شان راجذاب و گیرا واقعاً که کالم بی نهایت ، اشک ریخته بار ها و مصائب هموطنانش

  . هم سفر خود می سازدبیننده را  که شنونده و  سحر کالم خواند

شنیده ام. از زبان محترمه سجیه کامرانی شنیدم که آقای دوستان افغانم  من این گپ را از بسیاری 

 ترسیم و نقاشی می کند.را عباسی با کالم ملیح، شیرین و مؤجز خود صحنه ها 

طراز و کم نظیر است بلکه نویسندۀ ناب و  یک نطاقعارف عباسی نه تنها جناب دانشمند کم همتا 

چنان به زیبایی و  سبک خاص خود را داردکه خدایش نگه دارد و عمر دراز دهد.  است هم بی بدیل

 که توصیفش دشوار است.و حرف می رند سالست می نویسند 

 و آریانا افغانستان آنالین است. وبسایتر قلمی و عضو هیأت تحریریۀ عارف عباسی همکامحترم 

 .می باشدپدیده های ناب شان زینت بخش صفحات این نشریه 

  که من صدیق، با وفا و پاک دل و پاک طینت افغانستان استهای اوالد  ی ازیکعباسی گرانقدر 

. وطنش به وجود شان می بالند ی وطن دوست، با احساس  و دردمندایمان دارم بسیاری از افغان ها

ته و شو بدبینی در برابر هیچ قوم افغانستان ندا ، خصومترا دوست چه بلکه می پرستد. آثار تعصب

در تبارز اندیشه هایش عالیق و سالیق قومی پیدا نیست ولی با قلم توانا و صدای رسایش با آنانی که 

ل زمان د در طوانو چنین برباد و ویران نموده  هدیافغانستان را به مصیبت، فالکت و بدبختی کشان

ا ب بی هراس مت ومهاجرت سر ستیز داشته و در افشای جنایات شان تأمل نتوانسته با جرأت، شها

 .اند قلم گفته و نوشته کرامت کالم و حرمتحفظ 



  
 

 

 3از 3

 و تحقیق، مطالعات و پالیدن حقایق در مورد وطن مصروفیت زندگی جناب شان را تشکیل می دهد

 موضوعات مربوط وطن را از منابع معتبر اطالعاتی اقتباس و با مهارت خاص ترجمه می نماید.

 یافته ام. را دانش مدیریت و تنظیممن در شخصیت متواضع شان فهم و 

محمد عارف عباسی را متهم ساختن به قوم گرایی، تعصب، و عداوت با اقوام دیگر و یا جانب داری 

! بلی گناه کبیره است که هرگز قابل عفو نمی از مقامات قدرت یک اشتباه بزرگ و گناه کبیره است

 . باشد

است و تمام زندگی اش در همین نام خالصه می شود. ان افغانستافغان عباسی دانشمند فرزند فرهیختۀ 

سل ن و درایت زنجیر گسستۀ وحدت ملی توسط مساعی اگر او مبلغ وحدت، هم بستگی ملت بوده تا

 جوان پیوند یابد.

 و گرامی دارید. ملطفاً به خدمتگاران صادق و دلسوز وطن اتهام وارد نکرده مقدم شان را محتر

محترم عباسی صاحب این نوشتۀ شان را در وبسایت آریانا افغانستان نشر می من به اجازۀ دانشمند 

 .کنم

 دانشمند و بزرگوار.مخلص و ارادتمند جناب عباسی صاحب 

  مدیر مسؤول وبسایت آریانا افغانستان آنالینبنیانگزار و  ولی احمد نوری    
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