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  ستره محکمهسياسی عدالت 
، دوسيه اسدسروری مربوط محکمه دانبيگناه اش برادران سايرومالعبداهللا ذاکر
  ؟!انی اندجوديگرژورناليستهاکامبخش فقط اميست، نظ

مذهبی داخل جديد استبدادقربانی دوپرويز کامبخش وجاويد يازمی 
  !وبرون دولت افغانستان اند

 
قضيه پرويزکامبخش را ) فارو(فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

منيتی مراجع اتوسط وی ، شکنجه و صدور حکم اعدام دستگـيریبدوی از
تعقيب نموده وطی اعالميه ها ازاين واقعيت پرده برداشت که قضيه بلخ وقضايی 

بلخ تا فيصله اخير )خاد(کامبخش از دستگيری وشکنجه اش توسط رياست امنيت 
ه با انگيزه سياسی وبخاطرارضای استبداد مذهبی داخل  همه وهم"محکمه"ستره 

 يکی از پرنس های حکومت م کرنش دربرابرطالبان وتحقق انتقا،حکومت کرزی
اينک يکبارديگراعالم ميداريم .  ميباشدياد بی اساسـناز ب ترتيب گرديده وکرزی 

 آزادی و  هان رسانهوقان الفـخکامبخش  درموردرا محاکم افغانستان م ـحککه 
ستره  .ميدانيمقوق بشر و حجامعه مطبوعات و مغايرحقوق مدنی شهروندان 

 و زاران قربانی خشونتــ شانرا به دوسيه های هبجای اينکه توجه" محکمه"
ه اضر در صحنهای انجام شده توسط جنايتکاران ح ، فساد و جنايتتجاوزات جنسی
مه ازنو ر،و به زندان انداختن محصلين وقيف  هميشه احکام ت،قدرت بسازد

!ان و خبر نگاران راديو و تلويزيون را وظيفه شان ساخته اند نگار               
داشتند شتيبانان بين المللی حکومت کرزی که ادعای استقرار دموکراسی را پ
 افغانستان را صرفأ بحيث وصله ناجور ثبليغاتیو قضائی تنظيم امور عدلی و
خويش گنجانيده اند، بايد اينک متوجه شکست خودبرنامه کاری و کمک رسانی در

ايی دار که بنام  حتی مال های نکت.درساحه ريفورم سيستم قضايی شده باشند
اينک  را درمدارک نامعلوم صرف نموده اندميليونها دالرسيون ريفورم قضايی کمي

اه  دستگناسالمو مجرئيان  ميکنند صادروسطايی حکم محتسبهای قرون خود، چون 
                     .کنندمياجراء نرا غرق در فساد آ

جانيان صدور احکام سنگين جزائی برای روزنامه نگاران در حالی صادر ميگردد که 
ده ها طالب از . جنگی وناقضين حقوق بشربرکرسيهای حکومت وپارلمان تکيه زده اند

  ادم ربايان،باجگيران و يا زمينه فرار شان مهيا ميگردد،رها زندانهای دولتی 
تصادفأ کاريک جانی به اگر. ازات مصوون اندازمج ومتجاوزين به ناموس مردم بی پناه

همين ويا سايرکالهبرداران توسط " پارلمان"به ميانجيگری اعضای ، ستره محکمه برسد
افغانستان را بهشت وضع اين . ويا توسط رييس جمهورعفوميگردد  رهاستره محکمه

                                                              .نديشان ساخته استاگر جنايتکاران و جهنم د
در تصادفی نيست که . تهديد وارعاب ژورناليستها به اندازه حکومت کرزی عمر دارد

 درقندهار يازمی جاويد احمد ، حکم بيست سال حبس برای کامبخشيهفردای اعالم تائيد
 با تأسف درشريط که قوای نظامی کشورهای.  قتل ميرسند کابل بهيک خبرنگارديگردرو

غربی ونمايندگی خاص ملل متحددر افغانستان وسيعأ حضور دارند، استبدادمذهبی در 



 رژيم کنونی دست برتريافته اند وچون هيوال برطرفداران آزادی بيان داخل وخارج
 جدی و دوام ات افغان انتظار اعتراضان از همه ازاد انديشلذا ما .ودگرانديشان ميتازند

سينه های تأمين مصوونيت خشها و  تحقق ازادی کامل کامبا ت.رادر اين رابطه داريمدار 
  ! احمد ها به اعتراضات خويش ادامه بدهيمنقشبنديها و جاويد
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