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 محمد حيدر اختر

  ٢٠١٧ اپريل ٢۴

  !بس است، واقعيت ھا را پنھان نکنيد
  » ديدار آشنا « چند سخن  در بارۀ 

 

 قدرت نشست، از ھمان آغاز خط ۀنگين ھفت ثور بر اريک،  با کودتای ن"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"زمانی که  

 : فاصل وقرمز بين خود و مردم  افغانستان کشيدند و شعار دادند

  » .ھرکه باماست ازماست و کسی که با ما نيست دشمن ماست«

ه وجود لوژی و طرز حکومتداری  واز ھمه مھمتر  بئويعنی از ھمان زمان در مقابل مردم افغانستان که مخالف  ايد

 موضع گرفته  به  بگير و ببند و بکش  آغاز ، بودند؛ در سراسر کشور به وجود آمده بودئی کهآمدن فضای خفقانزا

گرفتند، بردند و کشتند . . .  ی و يا ستمی و ديگری را   به نام ئيکی را به نام  اخوانی ، ديگری را به اسم شعله .  کردند 

ی دسته جمعی در گوشه وکنار افغانستان، پرشدن زندان ھای افغانستان به خصوص که شاھد اين ادعا پيدا شدن قبرھا

خاد بعد ھا کام و اکسا، جاسوسی ھای  می باشد که توسط  دستگاه یقربانيان از ھزار١٢زندان پلچرخی، وانتشار لست  

  .به شھادت رسانيده شده اندو واد 

  . کر شودرفته ويا اين که  با کلمات و جمالت ولشمی زبان ازآن منکسی نمی تواند آن را ناديده گ اين يک واقعيت است و

ی که کودتا گران ھفت ثور درحق مردم ما روا داشته اند ياد آوری ئمن نمی خواھم دراين يادداشت مختصر ازجور وجفا

، صداقت،   ھنوز ھم الف کار"حزب دموکراتيک خلق  افغانستان"نمايم، بلکه می خواھم بگويم که بعضی از اعضای 

تعدادی از کارمندان سابق راديو تلويزيون افغانستان برای بار دوم  : مثال ۀبه گون .وطن دوستی را به سينه  می کوبند 

 نام گذاری می کردند، باھم ديد و) ءديدار رفقا(که بھتر می بود ) ديدار آشنا(لمان  به نام ادر شھر فرانکفورت کشور 

" رفيق" را که توسط  تجمع فلم قسمت چھارم اين ًمن تصادفا.  ای گذشته را تازه نمودندبازديد داشته  وياد و خاطره ھ

  اشعارۀ تعدادی ازھمکاران با دکلمتجمعدراين .   ترتيب شده و از طريق فيسبوک انتشار داده است ديدم"فريدون فريد"

 وزيرپيشن "بشيررويگر"بت به آقای ی  که  داشتند يادی از گذشته ھا نمودند تا اين که نوئمطالب و خاطره ھا و

ايشان درگفتار مختصری که داشت  روی موضوعاتی تماس .  شوروی سابق رسيدۀاطالعات وکلتور رژيم دست نشاند

کارمندن سابق راديو تلويزيون افغانستان آن چه را با چشم ديده ام تفاوت زياد تن از حيث يک  گرفت که برای من من

  .دارد

  :ويگراظھار داشت  آقای بشير ريک ـ
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جنگ بين مردم افغانستان نبود،  « 

بلکه جنگ بين دو قدرت بزرگ 

جھانی بود وما خواسته ونا خواسته 

  ».درگير اين جريانات  شديم 

درست است که جنگ بين دو قدرت 

جھانی بود واين موضوع را تمام 

مردم افغانستان می دانستند و می 

 اخوب به خاطر دارم که حت. دانند 

 پنجشيری مالزم "رفرازخانس"

دفتر ما يک روز دربين شعبه 

 ھا روساظھار داشت که يکطرف  

. تقويه می کند، ولی دربين ما سوختيم وواقعيت ھم داشتو ھستند و طرف ديگرامريکا که  تنظيم ھای جھادی را کمک 

وتلويزيون ويا جرايد ومجالت توسط يکی ولی  درھمان زمان  ھيچ گاھی  برای مردم افغانستان از طريق نشرات راديو 

 افتخار دولت مطرح نشد، بلکه تا توان داشتند عليه امپرياليزم جھانی شعار می دادند و با   حزب وۀاز اعضای بلند پاي

  . ھفت ثور را انقالب شکست ناپذيرمی خواندند یتمام کودتا

ترقی وطن توسط  کارمندان راديو و تلويزيون  از دوستی ، صميميت وکار برای "بشير رويگر"  آقای دو ديکرـ 

  :افغانستان ياد آوری نموده اظھار داشت که

، صرف نظر از عقايدشان وصرف نظر از انديشه ھای يک عده مردم گرد ھم آمديم جھت ترقی و پيشرفت وطن  « 

  »  اما يک چيز مشترک بين ما وجود داشت  يک عشق به وطن ومردم شان

زيرا در آن .  يد وپذيرش استأئتقابل  " رويگر"که  قبل از کودتای ناميمون ھفت ثور گفتار آقای  قابل يادآوری است 

زمان تمام کارمندان راديو تلويزيون افغانستان با  حوصله  مندی ، صداقت وھمکاری ھمه جانبه شبا روزی برای ترقی 

. واقعيت به دور است از کودتای ثور از بعد ت،اظھار داشته اس" رويگر"اما آن چه آقای . وطن ومردم فعاليت داشتند

و در راديو تلويزيون افغانستان که يکی   ديگری درکشورقسم کارمندان راديو تلويزيون می دانند که شرايط  ۀزيرا ھم

 کام و خاد در راديواکسا، ارگان ھای نشراتی دولتی بود رونما گرديد کثرت ھمکاران جديد که توسط  دستگاه  ھای  از

  به "حزب دموکراتيک خلق"اعضای . لويزيون و دردنبال ھر کارمند راديوتلويزيون، خاديست ھا ومخبرين گماشته شدت

.  نداشتندن سياسیاقبول عقايد مخالف به نام  ديگر پذيری و  ديگرانديشی ورا کام و خاد چيزی اکسا، خصوص جاسوسان 

ًاقعا  و"حزب دموکراتيک خلق  افغانستان"اگراعضای . شت  صحه گذا"رويگر"پس چه گونه می توان به سخنان آقای 

  .،  دست به جنايت  بگير وببند وبکش نمی زدنددن احترام می گذاشتنابه اعتقادات مردم و پذيرش مخالف

 از کارمندان راديو تلويزيون افغانستان  توسط دستگاھای ی اکثريت کارمندان راديو تلويزيون خبر دارند که تعداد فراوان

کام و خاد گرفتار وبه شکنجه گاه فرستاده شده ويا به قتل رسيده اند وياھم سال ھای متوالی در عقب ميله اکسا، جھنمی 

که به شھادت را مندان می توانند اسمای آنعده از کارمندان راديو تلويزيون افغانستان ه عالق. ھای زندان قرار داشتند 

 فيسبوک بنده و ياھم ۀدرصفح) قربانيان استبداد(مطلب جدا گانه تحت عنوان که زندانی شده بودند در  رسيده ويا اين

  . مرورنمايند ، که تحت نظر نگارنده  نشرات دارد » رنگين « درسايت 
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 صرف نظر از عقايدشان «خلقی، پرچمی  وحاالصد توتۀ جدا شده و پاشان اين است که " ءرفقا"اما گپ مھم برای تمام

  . ھمان عقايد وانديشه ھا بود که قاتل وجانی وشکنجه گر توليد کرد. امکان ندارد» ای شانوصرف نظر از انديشه ھ

شويد، لطف کرده از بعضی چيز ھا که ديدار آشنا با آن معروف مشھور  جمع می» ديدارآشنا«وقتی در " ءرفقا"پس 

  .شده کم کرده واقعيت ھا را بگوئيد

ه مگر نه ب. يد و بيت بخوانيدئشعر بسرا. خی، يک ساعت را اختصاص بدھيدليگون پلچروپس در برنامۀ آينده  در بارۀ پ

اگر اين کار را نکرديد، باز چه می گوئيد؟ کی شما را آلۀ .  مردم بيچاره ۀبرای ھم.  کشت"امين"خاطر چند پرچمی که 

  پوتين در جنگ با ترمپ؟. دست ساخت

 

 

 


