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 .....)) چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدند ((
 

ريانا نيست ، حقيقتی که يک پروگرام واقعًا ملی و مردمی بود و تلويزيون آ)) حقيقت (( در اين مختصر صحبت از 
آنرا ) نصير فياض ( هموطن دلير و نترس ما ، ژورناليست و نطاق ورزيده ،  قاطع  و دلسوزافغانستان محترم 

) لی امنيت غير م( گردانندگی ميکرد و راز های مگوی مقامات را مردانه وار افشا ميکرد و عاقبت به چنگال رياست 
هر چند ما نخواهيم گذاشت فياض ها به فراموشی سپرده . گرفتار آمد و نام و نشانش از صفحهء  روزگار محو گرديد

)). می نهند اين خائنين بر دوش ملت بار ها (( برای هميش کتمان گردد ، اما هر روز ايکه ميگذرد )) حقيقت (( شوند و 
زمانی تلويزيونها را زير فشار . بخش ها را به زنجير و زوالنه ميکشندگهی فياض ها را تحديد ميکنند و گهی هم کام

  ....قرار ميدهند و زمانی هم خبرنگاران را چنگ و دندان نشان ميدهند تا مبادا نا گفته ها را باز گويند و
نی بود و آنرا نيست که صرف يک پروگرام تلويزيو)) حقيقت ((  اما قرار ايکه گفته آمد ، منظور و هدف اين مختصر آن

گلو بريدند ، در اينجا صحبت از يک حقيقت تلخ ديگر است ، حقيقتی که چون آفتاب روشن است اما آنانيکه به منافع ملی 
چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدند ((افغانستان نمی انديشند ، از ديدن آن حقيقت مسلم طفره ميروند و وحشت دارند و 

است که بعد از هفت سال تازه از خواب ) هيئت حقيقت ياب شورای امنيت سازمان ملل  (مخاطب ما در اين مختصر)). 
اين هيئت حقيقت ياب که . را دريابند )) حقيقت (( گران برخواستند و راهی ديار خون و خاک و خاکستر شدند تا مگر 

( ود که در جمع  شان آقای خليل زاد  در هفت سال گذشته قادر به ديدن يک حقيقت مسلم نبودند ، از پانزده نفر متشکل ب
رول منفی که . نيز حضور داشتند ) نماينده کرزی در ملل متحد ( و آقای ظاهر طنين ) نماينده امريکا در ملل متحد 

جناب خليل زاد در دوره سفارت شان در کابل بازی کردند و اوضاع نابسامان امروزی را سبب گشتند ، بر همه گان 
ن به حيث نماينده تمام اختيار حکومت امريکا در کابل گاهی مهمان عالی قدر رشيد دوستم بودند و ايشا. روشن است 

گاهی از محمد محقق و زمانی هم از سياف يا ربانی ، گاهی با اسمعيل خان سر شور ميدادند و گاهی هم با قسيم فهيم و 
شان به عنوان سفير يک کشور خارجی ، هرگز اجازه در حاليکه نظر به مقررات قبول شدهء بين المللی اي.... قانونی و

ميدانيم که سياست داخلی و خارجی حکومت موجوده . نداشتند تا در امور داخلی کشور ميزبان دخالت داشته باشند
افغانستان از وزارت خارجه امريکا و پنتاگون تعيين ميگردد، اما جناب شان به عنوان يک ديپلومات ورزيده ، چنين ديد 

اديد ها و رفت و آمد های مشکوک را بايد کامال مخفيانه و از ديد مردم پنهان انجام ميدادند و مشروعيت نظام دست و و
ظاهر طنين يکی از دوستان بسيار نزديک داکتر نجيب رئيس خاد و بعد رئيس . نشانده شانرا زير سوال نمی بردند 

کسی که دستانش بخون دها هزار فرزندان صديق اين مرز بودند ، ) جمهوری ديموکراتيک خلق افغانستان ( جمهور 
وبوم آلوده است ، فرد ايکه صد ها هموطن آزادهء ما را در زير ضربات مشت و لگد و شکنجه های وحشيانه به شهادت 

، ... بودو)  بی -جی-کی( رسانده است ، کسی که يک جاسوس سر سپرده سازمان جهنمی جاسوسی شوروی و قت 
و عضو ) ديموکراتيک خلق ( ارگان نشراتی حزب )) حقيقت انقالب ثور (( مچنين مدير مسؤول روزنامه ظاهر طنين ه

بود و در تمام خيانت ها ) ديموکراتيک خلق ( کميته مرکزی آن حزب بود ، يعنی کسی بود که زبان گويای حزب منفور 
بل در سازمان ملل متحد است و در جمع و جنايات آن حزب بصورت مستقيم دست داشت و امروز نماينده حکومت کا

حقيقتی که به جناب خليل زاد و هم به . را دريابد)) حقيقت (( هيئت حقيقت ياب پانزده نفری حضور دارد و ميخواهد 
ظاهر طنين چون افتاب روشن است و ضرورت به يافتن ندارد ، فقط چشم بينا و وجدان پاک ميخواهد، آن حقيقت تلخ که 

 شوروی بر افغانستان و در زمان سلطه رفقای خلقی و پرچمی آقای ظاهر طنين ، در کشور سوخته و برباد بعد از تجاوز
داده شدهء ما ، کامال قابل لمس بود ، اما روس های متجاوز و نوکران بومی شان از آن لجوجانه چشم پوشی ميکردند، آن 

ردم در مقابل آن بود ، آن حقيقت تلخ ، يک جنگ تحميلی و حقيقت تلخ ، تجاوز وحشيانه روسها بر افغانستان و مقاومت م
نابرابر يک ابرقدرت جهانی در مقابل مردم صلح دوست افغانستان ، تجاوز وحشيانه يک ابر قدرت بر يک کشور غير 

، کشور متعهد و غير منسلک و پامال نمودن تمام موازين بين المللی حقوق بشر بود که بيشتر از دو مليون  قربانی گرفت 
ما را به يک ويرانهء غم انگيز مبدل ساخت ، بيشتر از شش مليون افغان را آواره و بی خانه و مهاجر ساخت و به صدها 
هزار بيوه و يتيم و معيوب و معلول بجا گذاشت ، آن حقيقت تلخ را آقای ظاهر طنين بخوبی ميداند و شاهد زنده تمام 

و تا آخرين دقايق در کنار تجاوزگران روسی و وطن فروشان خلقی و پرچمی جنايات روس ها و نوکران بومی شان بود 
آن حقيقت تلخ را جناب طنين تا امروز کتمان نموده و از آن چشم پوشی کرده ..... و در مقابل مردم خود ايستاده بود و

  .نخواهد يافت است و امروز جزو هيئت حقيقت ياب ملل متحد است تا اين حقيقت تلخ را دريابد که هرگز در 
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تلخ ديگر بر می خوريم و آن اينست که اين جمع نا متجانس طی يک )) حقيقت ((   از اينها که بگذريم بازهم به يک 
هفته ايکه در افغانستان تشريف داشتند ، با رئيس جمهور ، معاونين و مشاورين رئيس جمهور ، روئسای هر دو مجلسين 

ف ولسی جرگه و مشرانو جرگه ، وزرا و والی صاحبان بعضی از واليات کشور شورای ملی ، روئسای کميته های مختل
را )) حقيقت (( ديدار و گفتگو داشتند و باهم تبادل نظر نمودند و باالی موضوعات مورد عالقه بحث کردند تا باشد 

  .دريابند
!  آگاه است ، يا کدام حقيقت ديگر؟حقيقتی که چون روز روشن است و طفل افغان هم از آن بخوبی! ؟))حقيقت ((    کدام 

آيا در  هفت سال گذشته حقيقت از ديد تان واقعًا پنهان مانده بود که امروز درصدد دريافتن آن به کشور ويرانهء ما شتافته 
  !ايد تا باشد گمشده خويش را باز يابيد؟

قيقت را از زبان دشمنان سرسخت  و   اين از عقل سليم بدور خواهد بود که آفتاب را در شب تاريک جستجو کنيم و ح
آيا عاقالنه خواهد بود که از خفاشان شب پرست توقع کنيم ما را به روشنی آفتاب . آشتی ناپذير حق و عدالت بشنويم

چگونه امکان دارد از جنايتکاران . رهنمون شوند ؟ در حقيقت با چنان اميد بيهوده از خفاشان توقع خودکشی را داريم
  ما را برای رسيدن به حقايق تلختر از زهر هالئل ، کمک و معاونت و ياری نمايند؟جنگی بخواهيم 

  اين جنابان که جهت دريافت حقيقت به کشور ويران شدهء ما قدم رنجه فرمودند ، بخوبی ميدانند که در هفت سال گذشته 
اچاقچيان مواد مخدر ، دزد و کشور بخون نشستهء ما را ظالمانه اسير چنگال کثيف يک مشت جنايتکاران جنگی ، ق

رهزن و يک مشت بی وجدان و رشوتخوار و فاسد و بداخالق و مليشه های گلم جم نموده اند و توقع دارند که از دزد ، 
دزد بگير بسازند و بوسيله جنگ ساالران و جنگ جويان و جنگ آوران شناخته شده و بدنام که کابل زيبا را به خاکدان 

ر از شصت و پنج هزار باشندگان مظلوم کابل را از دم تيغ شقاوت شان گذشتانده و جوی های از خون سياه نشانده و بيشت
پاک هموطنان ما جاری ساختند و به مرد و زن و پير و جوان و طفل افغان نامردانه تجاوز کردند و حتی از زنان بی 

 به ناموس شان نامردانه تجاوز کردند سرپرست و مريض مرستون کابل نيز چشم پوشی نکردند و بصورت دسته جمعی
زهی خيال باطل . ، امنيت را تأمين نموده و ديموکراسی را پياده نمايند .....و هزار و يک جنايت ديگر را مرتکب شدند و

جنابان اين راهی که شما ميرويد به ترکستان است و هرگز شما را به سرمنزل مقصود نمی رساند، البته اگر خواسته !! 
  . به سر منزل مقصود برسيد و حقيقت تلخ را دريابيدباشيد

  چه خوب و عاقالنه بود که با مردم عام افغانستان در مرکز و واليات و دهات و قرأ و قصبات در تماس می شديد و به 
درد دل شان گوش ميداديد، درد دلی که بيشتر از سی سال گوشت و پوست و استخوان شانرا چون موريانه زره زره 

به فرياد و فغان شان گوش ميداديد که از شدت خشم از عرش معال هم گذشته است و گوش فلک را کر کرده . خوردمي
طی هفت سال گذشته مليارد ها . است ، اما در زمين و زمين نشينان کوچکترين اثری نداشته و گوش شنوائی نيافته است 

 سرعت از دريجه خارج شده است و آب از آب تکان نخورده دالر و پوند و يورو در اين ويرانه سرا از در وارد و با
مردم هنوز هم از شدت فقر علف ميخورند و کودکان دلبند خود را به دوصد دالر بفروش ميرسانند تا آنان را از .است

کودکان مظلوم افغان از فرط گرسنگی دست به خودکشی ميزنندو آوارگان داخلی در .مرگ حتمی نجات داده باشند
تان از شدت گرما و در زمستان از فرط سرما هالک ميشوند ، اين در حاليست که نظر به اظهارات رئيس جمهور تابس

مليون دالر به  ) 600( کشور در انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارلمانی کشور ويرانهء ما حدود ششصد 
ک انتخابات نمايشی به مصرف ميرسد، يکی دو آيا بهتر نخواهد بود که با همچو پول گزاف ايکه در ي. مصرف ميرسد

فابريکه اعمار نمود و چند هزار افغان بيکار را بکار انداخت و از مرگ حتمی چندين هزار فاميل گرسنه و بی سرپناه 
جلوگير نمود؟ فاميل های مظلوم  و برباد داده شده ايکه دار وندار و هست و بودشانرا همين جنگ ساالران بی همه چيز 

ياب )) حقيقت (( شما جنابان اعضای . اچاقچيان مواد مخدر بر باد داده اند و امروز باالی شان حکومت ميکنندو ق
شورای امنيت ملل متحد بهتر است از همچو مصارف گزاف و بيهوده که در انتخابات رياست جمهوری مصرف ميشود 

اگر زمينه کار .د تا به سر منزل مقصود رسيده باشيد، جلوگيری نموده و زمينهء کار و امنيت را برای مردم مهيا سازي
يک .شرافتمندانه برای مردم مهيا شود ، باور داشته باشيد که از حمالت انتحاری بصورت سرسام آوری کاسته خواهد شد

فرد انتحاری با گرفتن چند صد دالر خود را منفجر ساخته و پارچه پارچه ميکند تا از مرگ حتمی زن و فرزندانش 
وگيری کرده باشد، ورنه هيچ انسان عاقلی دست به چنين جنايتی نمی زند و اين عمل غير انسانی که آنها از شدت فقر جل

زمانيکه يک . و گرسنگی و بيکاری بدان متوصل ميشوند، هيچگونه جنبه ايديالوژيکی و دينی و مذهبی و قومی ندارد
ناتو قرار ميگيرد و صد ها خانواده را در مرگ عزيزان شان به قريه در يکی از واليات کشور تحت بمباردمان نيروهای 

چه فکر ميکنيد ، .... ماتم می نشانند و چند روز بعد معذرت می خواهند که را پور های غلط برای شان داده شده است و
ا خاک يکسان پدر ايکه زن و چهار کودک دلبند خود را در اين بمباردمان وحشيانه از دست داده و سرپناه گلين وی ب

گرديده و در يک لحظهء زود گذر ،حاصل زحمات چندين ساله اش و اميد فردا هايش دود شده و به هوا رفته است و در 
حکومت موجوده در بهترين !زير آسمان خدا نه جائی برای خوابيدن و نه اميدی برای زنده ماندن دارد ، چه خواهد کرد؟
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داد و يک سفر حج بيت اهللا برايش پيشکش خواهد کرد ، آيا فکر ميکنيد که يک حالت چند هزار افغانی بدست اش خواهد 
مشت پول بی ارزش و يک سفر حج ، فاميل و فرزندان او را به وی باز ميگرداند و همه چيز فراموش ميشود؟ اگر چنين 

هرکاری دست خواهد زد تا انتقام می انديشيد بدانيد که بخطا رفته ايد ، حس انتقام در وی به شدت زبانه خواهد کشيد و به 
زن و فرزندانش را گرفته باشد، در چنين شرائطی ، طالبان و القاعده به سراغش ميروند و وی را تحرک به انتقام گيری 

، اگر از ....مينمايند و در سر انجام کار مواد منفجره در بدنش وصل کرده و در يک لحظه دلخوا منفجر اش ميکنند و
کور و بی هدف جلوگيری گردد و برای مردم زمينه کار مساعد گردد و اگر از حاکم ساختن جنايتکاران بمباردمان های 

جنگی و قاچاقچيان مواد مخدر و افراد فاسد و جنايتکار بر سرنوشت مردم  جلوگيری شود و کار به اهل کار سپرده شود 
ودداری گردد واز خورد و برد و چور و چپاول و از مصرف بيجا و بيهودهء پول های هنگفت در انتخابات فرمايشی خ

کمک های جامعه جهانی بوسيله زورآوران و زورگويان که در حرم قدرت در افغانستان نصب گرديده اند ، جلوگيری 
شود، يقين داشته باشيد که امنيت به بهترين وجه آن در کشور تأمين خواهد شد و و به بسيار زودی به حقيقت خواهيد 

جانيان و جنيايتکاران جنگی را هرچه زودتد به محاکمه . ته بازهم اگر واقعًا چنين خواهشی داشته باشيدرسيد ، الب
بسی کس را ز تخت و بخت =آه مظلوم سخت گيرد (( بکشانيد و با سرنوشت مردم بازی نکنيد و باور داشته باشيد که 

ود در کشور آزادهء ما تجربه کرده اند و حاصل و اين تجربه تلخ را روس های تجاوزگر با گوشت و پوست خ)) گيرد 
لطفًا از تجربه تلخ متجاوزين روسی درس عبرتی . آن تجزيه کشور شورا ها و آزادی جمهوری های آسيای ميانه بود 

  .گرفته و آنرا تکرار نکنيد
  


