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  وياترورحقيقت؟ خفه ساختن استعدادها؟
  
  

ۀ درخشان اين ستار تواناي کشور، اد واستعد رفتم که اقاي نصير فياض ژورناليست باتاسف فراوان اطالع  و تاثر با

 ايمانداري انجام ميداد، را با نهايت صداقت و وظيفۀ ژورناليستي خودکسيکه  زاد کشور،آسمان رسانه هاي نيمه آدر

 وضاحت طرح مينمود، مسايل را با بسيا ر و کسيکه واقعا در تهيۀ برنامۀ  حقيقت زحمات زيادي را متقبل ميشد،

اسناد  داليل و دايي نمينمود بلکه بااو از مصاحب خود حقايق را   رهنموني مينمود،خر به نتيجهآدر دنبال ميکرد و

استعداد  و  مجبور ميساخت که اعتراف به شمۀ از حقايق ولو که کافي هم نبود نمايد،ً را وجدانا کافي مصاحب خود

را مطابق قوانين  وي اين کار ، را از ساير ژورنالستان متمايز ميسازد او ي ژورنالست در همين جا نهفته است  و

اين  و  بخوبي ميدانست که نزد قانون تمام اتباع افغانستان مسئوليت يکسان دارند،وي اين را و ۀ کشور انجام ميداد،نافذ

  ،تطبيق قانون اوال باالي خود بايد نمونه براي ساير افراد جامعه باشند را هم ميدانست که مسئولين حکومتي در اجرا و

 سوي استفاده جو، هل کار وبي استعداد،ا مسئولين حکومتي نا رهزن، از چند تا دزد، تان بجزازنظر تمام مردم افغانس

 پول هاي دزدي، زور اسلحه ، ن مسئولين حکومتي ايکه باآريخته و ازدار رشوه خور، ،مغرور ظالم ، غاصب،

اهاي خارجي باالي مردم ما و قاچاق مواد مخدر غضب دارايي عامه، فياض تحميل شده اند اقاي نصير  زور دست

عصري  وي ژورنالستي است که با تمام ميتود هاي واقعي و محبوب بوده ، پرکار و ه،ورزيد استعداد ، ژرونالست با

ر وي ا دري تسلط کامل دارد، و رسمي افغانستان پشتو وي با هردو لسان ملي و راسته است،آژورناليزم امروزي 

رام حقيقت جرئت و ارايه و درمصاحبه ها و ورد  آانه دستشت  اين را مرهون يفصاحت کالم دا پيشبرد پرو

ويان و مد وآورد هم جعلي  برآولي دريغا که اين دست  قاي کرزي ميدانست ، آکنفرانس بن و  فقط محدود به زور

 ترساندن مردم ميبرايد نها هر چرندياتيکه از زبان شان براي بززګ نشاندادن خودشان  وآافراد بلندرتبۀ دولتي شد که 

نها نظر به منشور آزادي بيان حق طبيعي آمردم افغانستان اين را بايد بدانند که ذارند،ام بزاد نآبيان  ديموکراسي و

رفته نميتواند ولي اين را بايد هم بدانند که اين حق را بدون مبارزه  نهاآنرا از آهيچکس  حقوق بشر ملل متحد بوده و

اه بدست  ذاشتن شما نصير فياض شمقاي آط شر زادي بيدون قيد و آمبارزه براي و ورده نميتوانند ،آهيچ ۀ از ارج 

ر چند نفرآبه  فته  به اثر را زادي بيان است وي ا اين  دزدي نکنند و بايد نهاآن اسمان به زمين پائين نيامده آدزد 

رما دزدي را تعريف نمائيم و و زمينه را خودشان مساعد نسازند که کسي برايشان دزد خطاب نمايد، عملکرد هاي  ا

ويد آي ميبينيم که وي حق بجانب است که براين مقايسه نمائيم بساده  آرا باتبعضي از مقاما  يک شي را٠ نها دزد ب

ويند يا وردن و بمالکيت شخصي  خود  در ن خارج ساختن وآازمالکيت شخص حقيقي  رما٠تبديل کردن را دزدي   ا

       نهاآ ميبينيم که  نمائيم قايسها باان مبه اين تعريف سادۀ دزدي متوجه شويم وعملکرد بعضي از مسئولين دولتي ر

يا ملکيت هاي دولت آسراي ها وغيره اند  امروز صاحب قصر ها، ائيکه هيچ چيز نداشتند وهن آدزد هستندً  واقعا

 که نموده اند و بملکيت خود بزور تبديل ننموده اند؟ ن که مردم است خارج نساخته وآلک حقيقي اازم ومردم  را 
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خفه ساختن استعدادها؟  ذاشت؟قاي نصير فياض را چي بايد نام آپس زنداني ساختن  يچ شکي وجود ندارد،درين جا ه

يا طرفدار کساني است  زادي بيان است وآا وي طرفدار آيقاي کرزي انتخاب نمايد که  آترور حقيقت؟ درين جابايد يا و

زمينه  طور عاجل درزادي بيان است بايد بآطرفدار را حقيقت را ترور مينمايند ، را خفه ميسازند و که  استعدادها

 وي هم  مربوط ،ن از طرف مردمآدرغير  جبران خساره نمايد و زاد نموده  وآقاي نصير فياض را  آمداخله نموده و

 ٠حقيقت را ترور مينمايد ردد که استعدادها را  خفه ونهاي ميآبه 
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