
:يادداشت  
:  آقای حميد انوری  و سايرخوانندگان وع�قمندان پورتالهب معذرت عرض  با  

  ھمچو درکبا واريمدامي. اين مضمون صرف به علت مشک�ت فنی ، در مقطع زمانی خاص از نشر باز ماند 
.  دنرنگبيدۀ اغماض  د به را   اين کم آئی  ام  ھموطنان همشک�ت نا خواست  

،تشکر  
.اداره   

 

.....را گلو ميبرند     
ریوحميد اناز   

 

حقيقت را در اينجا گلو . است)) حقيقت (( د کشيده شدن کشور بخاک و خون نشسته ما يکبار ديگر شاھد در بن
صدای حق اينجا درگلو خفه ميگردد، آنکه حق را گفت سر او . ميبرند و حق را در چھارسوق شھر تيرباران ميکنند

اگر سرت بوی قورمه ميدھد ، پس . ممنوع است))  حقيقت ((حق تلخ تر از زھر و . بردار و خونش مباح است
ژورناليزم در سر زمين ب� ديده و م� رسيده ما يعنی به ساز . را بگو و منتظر چوبه دار باش)) حقيقت ((

قدرتمندان رقصيدن ، آزادی بيان يعنی از وزير و وکيل توصيف کردن و سياه را سفيد نشان دادن ، زشت را زيبا 
ھر کسی که حق . م پوشی نمودنگفتن و بر روی جنايت و جنايتکار و خيانت و خائن پرده کشيدن و از حقايق چش

باشد ، يعنی در حقيقت منتظر خاديستان اس�می ديموکرات مشرب ، که دمار از )) امنيت ملی (( گفت بايد منتظر 
نصير (توقيف و زندانی نمودن ھموطن با شھامت و ژورناليست حق گوی ونترس ما آقای . روزگارش بدر آورند

از ديرباريست که آماج حم�ت دون )) حقيقت (( برنامه .خرين خواھد بودنه اولين قضيه است و نه ھم آ) فياض 
صفتان نوکر مشرب است و گرداننده موفق و شجاع آن ھم چندين بار در گذشته از سوی امنيت ملی تحديد گرديده و 

گوئی )) ت حقيق(( به رياست آن اداره ناکار آمد ، فراخوانده شده و برايش اخطار ھا داده شده است تا دست از 
.....بردارد ورنه   

 طی ھفت سال گذشته چندين خبرنگار و ژورناليست افغان يا به مرگ محکوم گرديده اند و يا از کشور فراری 
واقعا ! مرحبا به اين آزادی بيان . گشتند و يا ھم اکنون در زندانھای مرکز و وbيات زندانی بوده و منتظر اعدام اند

آخر ديموکراسی وارداتی و اس�م سياسی چيزی بيش از اين ندارند که . نظير ندارداين آزادی بيان در جھان 
.عرضه نمايند   

را گلو بريده و )) حقيقت ((   حکومت موجوده شايد بتواند کامبخش ھا را به دار بيآويزد ، شايد قادر بدين گردد که 
يش سازد ، شايد قادر به بستن بعضی ھا را به زنجير کشد ، آزادی بيان را پامال اميال شوم خو) فياض (

تلويزيونھای  غير وابسطه در داخل کشور گردد و ھزاران کار ناروای ديگر به اجرا درآورد ، اما ھرگز و ھرگز 
حکومتی که بوی گندش منطقه را آلوده ساخته ومردم کشور از . قادر نخواھد بود تا زبان ملت را از حلقوم بدرآورد

ند ، با اين عملکرد ھای سخيف و ضد انسانی خويش ھرگز قادر نيست تا با خاک اندازی بر تعفن آن بجان رسيده ا
حق ھميشه پيروز . روی کثافت کاری ھايش ، بوی مشمزه کننده آنرا زير خاک کرده و بچشم مردم خاک بپاشد

ز ريش من درآويزد اگر گفتنی باشد و ھمه عالم ا) : (( شمس تبريزی ( چه خوش گفته است . است و حقيقت برنده
و حق چنين )) حقيقت (( و . )) که مگر نگويم ، بعد از ھزار سال اين سخن بدان کس رسد که من خواسته باشم

است ، چنين بوده و چنين خواھد بود ، چون حق ھميشه پيروز ميشود ، خوا خواسته باشی و خوا نخواسته باشی ، 
.ھا را به زنجير کشی ) نصير فياض ( ه دار بکشی و خوا را با گلوله ببندی و حق را ب)) حقيقت (( خوا   



  چه جالب است که دو وزيرک بی قباحت دسيسه چينی و توطئه گری نموده و مدعی ميشوند که ژورناليست 
چرا اين دو وزيرک مشخص چنين .ورزيده و  پرکار و دلسوز افغانستان از آنھا خواستار رشوه  گرديده است 

با ھمان شھامتی که ) فياض ( دو به خورد رئيس جمھور شان ميدھند؟ جواب ساده است ، اقای جعليات بھم می بافن
آقای رئيس . پرده از خيانت ھای شان بر می دارد )) حقيقت (( دارد،  خورد و برد آنھا را افشا ساخته و در 

ايت اشرا  متھم  نموده بدون در دست داشتن اسناد ، وزيرک ھای بی کف) نصير فياض ( جمھور مدعی ميشود که 
وزير تجارت و .خدمت ايشان بايد عرض کرد اينکه مردم فراموش نکرده اند و تاريخ فراموشکار نيست. است

صنايع شماجناب رئيس جمھور، دوبار به نسبت بی کفايتی از پارلمان کشور رای عدم اعتماد گرفت و جناب شما 
. د شما خ�ف قانون اساسی بود که خود آنرا تائيد و توشيع کرده ايد ايشان را بازھم  به پارلمان فرستاديد که عملکر

ھمين وزير صاحب شما چندی قبل نظر به اسناد غير قابل انکار که منابع استخباراتی آلمان از وی در دست داشتند 
 خارجی آنان از ارتباطات غير قانونی وی با کشور ھای.، اع�ن کردند که به يک کشور خارجی جاسوسی ميکند 

پرده برداشتند و مکلمات تيلفونی و ارتباطات کمپيوتری وی را ثبت کردند و در اختيار مقامات گذاشتند ، اما  چون 
وزير صاحب تان با خاندان شاھی ارتباط دارد، نتيجه آن شد که مسوؤلين استخباراتی آلمان از کشور اخراج شوند 

حال شما بگوئيد . الی گرديده و به فراموشی سپرده شودو قضيهء جاسوسی وزير به يک کشور خارجی ماست م
جناب رئيس جمھور ،کدام يک رشوه  ستان و کدام يک رشوه دھنده خواھند بود؟ از خود بپرسيد چرا يک وزير 

 بايد به يک خبرنگار و ژورناليست رشوه بدھد؟
 حتی باری ھمان ھمسايه موزی و  وزير بی کفايت  ديگر شما نظر به اسناد قوی جاسوس ھمسايه غربی ما بوده و

. مکار، ايشان را با پرداخت مليونھا دالر از قيد وزندان آزاد ساخته مسلح نموده و دوباره به افغانستان فرستادند
ھمين وزير بی کفايت شما ھنوز قادر نگرديده برق کابل را احيا کند و از آب خو نبايد پرسيد که مردم را ھر روز 

اينھا . اين وزيرک ھای فرمايشی شما چنان درفکر جيب ھای خويش اند که نگو و نپرس . بی آب ساخته ميروند
رشوه ميگيرند جناب رئيس جمھور ، در ھمين ھفت سال گذشته ھمين گونه بوده است و ھنوز ھم چنين است و تا 

رشوه داده باشد، اينھا رشوه ما ھرگز نشنيده ايم که کدام وزير به کسی . شما ھستيد و  اين کابينه ، چنين خواھد بود 
از اين وزيرک ھای ) فياض(گيريم که حرف وزيرک ھای شما واقعيت داشته باشد و آقای . ستان اند نه رشوه دھنده

ياد شده شما  رشوه طلب نموده باشد، منطق حکم ميکند که  رشوه دھنده بايد به اصط�ح ريگی در کفش داشته باشد 
ست و خبرنگار از آنھا رشوه طلب نموده باشد تا از آن کارک يا کارک ھای ديگر شان پرده که يک ژورنالي

و اما ديديم که اين ژورناليست ورزيده و شجاع پرده از کار ھای ناروای دو وزيرک شما برداشت و سر . برندارد
مردمی خود را به وجه انصراف نکرد و وظيفه ايمانی ، وجدانی و ))  حقيقت (( خود برکف گرفت و از گفتن 

. احسن انجام داد  

  عجب صبری خدا دارد ، که پرده بر نمی دارد                                   

    زجيب محتسب  مينا ،   وگرنه بر زمين افتد                                

                                                                                                                                                
) فياض ( باشد يا نباشد و اگر )) حقيقت ((      کثافت کاری کابينه انتخابی شما آنقدر روشن و آفتابی است که اگر 

 مرزھا گذشته و قاره ھا را درنورديده ھا آزاد باشند يا دربند ، بوی تعفن کابينه مريض ، آلوده و نا کار آمد شما از
اين کثافت کاری ھا آنقدر باb گرفته است که حتی روزنامه ھای مشھور امريکا ھمه روزه گزارشات  آنرا . است

. بنشر می رسانند و مقامات مسوؤل امريکائی از عواقب خانه ويران کن آن واھمه دارند  

ارلمان رای اعتماد نمی گيرد ، يا به يک وزارت ديگر گمارده شده    ھر باری که وزيری از سبب عدم کفايت  از پ
و بار ديگر به پارلمان فرستاده ميشود و مھمانی ھا و تحفه ھا و امتياز ھا به وک�  آغاز گرديده و رای وک� خريده 

. تاده ميشود ميشود و يا اينکه وزير بی کفايت که از شورا رای عدم اعتماد گرفته است به سفارتی در خارج فرس
چگونه ممکن است وزير بی کفايتی شب در ميان  به سفير باکفايتی مبدل گردد؟ آيا شما با اين کار تان به حيثيت 

 افغانستان توھين روا نداشته ايد؟



شما دستور توقيف يک خبر نگار را درحالی صادر ميکنيد که يک خبر نگار ديگر به جرم !   جناب رئيس جمھور 
از شش ماه بدين سو درزندان بسربرده و منتظر اعدام خود است و خبر نگار ديگری از ماه ھا در مرتکب ناشده 

شما ميخواھيد رسانه ھای چاپی و تصويری  را در بند کشيده و . زندان عساکر امريکائی در بگرام محبوس است 
 با فراغت خاطر در مقامات بلند آزادی بيان را در م� عام به دار بزنيد ، در حاليکه خونريز ترين جانيان قرن

شما اگر شھامت داريد ، آنان را . لشکری و کشوری لم داده اند و فارغ البال و بی خيال به جنايات شان ادامه ميدھند
ھا به بدترين شکلی مشغول تفرقه اندازی ھستند و بسيار بی ادبانه و به شکل کوچه ) پدارم.( به محاکمه سوق دھيد

شخصيت ھای ملی افغانستان توھين ميکنند و شما ھمچنان نظاره گر ھستيد و امنيت ملی شما و بازاری آن  به 
.ھا در يک چشم برھم زدن در زندان امنيت ملی دربند ميشوند) فياض (جرآت عمل ندارد ، اما   

ھا را ھمه ) نصير فياض (شما جناب رئيس جمھور  قادر به دربند کشيدن گلم جم ھا نيست ، اما ) امنيت ملی     ( 
شما قادر نيست حتی امنيت شما را در چند متری ) امنيت مالی . ( روزه تحديد کرده و اخطار ميدھد و دربند ميکشد

شما حتی ) امنيت ملی. ( ھا را زندان به زندان ميگرداند) پرويز کامبخش ( قصر رياست جمھوری بگيرد ، اما 
 خبرنگاران و زورناليستان را که حقايق را برم� می سازند ، تحقير و امنيت ھشتم ثور تانرا گرفته نمی توانند ، اما

شما حتی قادر به تامين امنيت شھريان کابل نيست و رئيس امنيت ) امنيت ملی . ( توھين ميکنند و در بند ميکشند
به درستی تان و وزيرک ھای دفاع و داخله تان در پارلمان کشور خود اعتراف ميکنند که از وظايف محوله شان 
.....              بدرآمده نمی توانند و از پيشگاه مردم معذرت ميخواھند ، ولی ھمچنان در مقامات متذکره لميده اند و

.   با تأسف که اين رشته سر دراز دارد جناب رئيس جمھور ، جمھوری اس�می افغانستان  

ما در حقيقت دامن خود را خود باb کرده ايد و پرده ش)) حقيقت (( و گلو بريدن ) نصير فياض (   با در بند کشيدن 
را ندارد و شما )) حقيقت (( حکومت فاسد شما توان شنيدن . از زد وبند ھای پيدا و پنھان کابينه خويش برداشته ايد 

اما جناب رئيس جمھور مطمئن باشيد که مردم افغانستان ، مردم . ھم با ھزاران دريغ و درد که گوش کری داريد
اين ملت با شھامت خدمتگاران خويش را ھميشه قدر کرده اند و آقای     . ق شناسی ھستند و حافظهء خوبی دارندح
(( کوئی ھا و شجاعت ھايش دوست دارند و برنامه )) حقيقت (( يکی از آنھاست و مردم او را نظر به ) فياض ( 

توقيف يک . گرام ھای تلويزيون آريانا است پربيننده ترين و محبوب ترين و دوستداشتنی ترين پرو)) حقيقت 
.ژورنالست خ�ف تمام موازين حقوق بشر است و خ�ف قوانينی است که در يخ  نوشته و در آفتاب گذاشته ايد  

ھنوز به )) حقيقت ((پروگرام .درحالی خفه ميشود که ھنوز از گلو بيرون نشده است )) حقيقت ((   صدای حق و 
ن از طريق  سانسور چيان متوقف ميگردد و گرداننده آن بوسيله افراد امنيت ملی بازداشت نيمه نرسيده که نشر آ

.را گلو بريده ميشود)) حقيقت (( و بدين گونه ميشود   

ژورناليست ورزيده  ) نصير فياض (   از مقامات مسوؤل و از جناب شخص کرزی  جدا تقاضا ميشود که  آقای 
را ھرچه زودتر و بدون ھرگونه )) حقيقت (( نده موفق پروگرام تحليلی و تحقيقی ومحبوب تلويزيون آريانا و گردان

قيد و شرط  رھا نموده و نسبت به بی احترامی که از طرف خاديست ھای امنيت ملی به وی صورت گرفته است ، 
.از ايشان و ھم از ملت غيور افغان معذرت بخواھند  

از تلويزيون آريانا ) نصير فياض ( ھمين اکنون خبر رھائی جناب محترم اين نوشته به پايان رسيده بود که :   نوت 
بصورت رسمی معذرت خواسته شود ) فياض ( پخش گرديد و سبب مسرت مار را فراھم نمود ف اما بايد از اقای 

 و در يک و حيثيت وی اعاده گردد و ھمچنان وزرا ايکه به ايشان تھمت و افترا بسته اند به پنجه قانون سپرده شوند
.محکمه علنی مدعيات خويش را به اثبات رسانند و در غير آن دست شان از کار گرفته شود  

 


