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  په اروپا کی دميـشـته افغانانو د تولنو فدراسـيون   
 فدراسـيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا   
  

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
 

 

  ترس از حقيقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول
  !قانون اساسی که خود تدوين کرده، کشانده است 

  ٢٠٠٨جوالی ٢٩
  

  !نصيرفياض قربانی جديد نقض آزادی بيان است
  

 
  

يزکامبخش ژورناليست جوان به سلسلۀ سرکوب کارکنان رسانه های غيردولتی، چندی قبل شاهد آن بوديم که پرو
با اين وصف حکام واليت بلخ ويرا به . درواليت بلخ زندانی گرديده وتحت شکنجه سالمت روانی خود را از دست داد
جاييکه تا اکنون در حالت بی سرنوشتی . اعدام محکوم کردند وصرف تحت فشارشديد بين المللی به کابل آورده شد

اينک . يش از دست ميدهد وستره محکمه جرئت ندارد اين جوان مظلوم را رها کندسالمت روانی خويش را بيشتر از پ
شاهد يک حرکت سرکوب گرانۀ  ديگرحکومت کرزی در برابرژورناليست ورزيده ومؤفق تلويزيون، محمدنصير 

طر رياست عمومی امنيت ملی محمد نصيرفياض را بخاطرژورناليسم تحقيقی بران وانتقادی اش وبخا. فياض هستيم
  . اينکه افتضاحات داخل حکومت وپارلمان را بشکل انکار ناپذيرروی صفحۀ تلويزيون ميکشيد، زندانی ساخته است

سوال اينجاست که چرا رياست امنيت ملی بعوض جلوگيری از حمالت تباه کن انتحاری طالبان وسايرعمال آی اس 
لی بعوض گرفتاری و تعقيب داره های دزدان آی، عمددتأ مصروف شکار ژورناليستان است؟ چرا رياست امنيت م

معلوم الحال که از حومۀ شهرکابل با اسلحۀ غيرقانونی ويونيفورم عسکری يا پوليس به اختتاف تجار و تجاوز به 
 استفاده جان، مال وناموس مردم ميپردازند، پيوسته به  آنانی ميتازد که در چوکات قانون اساسی از آزادی بيان

  ميکنند؟ چرا اختناق فزاينده جاگزين فضای نسبتأ بازسالهای نخست حکومت کرزی گرديده؟
يکی ازعلل شدت يابی سيرنزولی آزادی بيان در افغانستان ضعف وفساد درونی روزافزون در هيأت حاکمۀ  کنونی 

گراين حالت را ميتوان درترکيب ضد علت دي. در چنين حالتی افشای حقايق به کابوس برای حکام تبديل ميگردد. است
سازمانهای اجتماعی ومطبوعات داخل و خارج از . ديموکراتيک اداره کننده گان ارگانهای امنيتی جستجو نمود

کشورچنين تخمين زده اند که بيش از دو ثلث کارمندان ومديران رياست عمومی امنيت دولتی را اعضای سابق 
ه شهادت تاريخ، خاديست ها به اين معتاد هستند که ضعف خويش در ب. دستگاه جهنمی خاد تشکيل ميدهند

يک ثلث . برابردشمنان مسلح را با سرکوب خونين هرنوع صدای اعتراض توسط اپوزيسون غيرمسلح جبران کنند
 متباقی پرسونل رياست امنيت ملی، بقول منابع متذکره متشکل ازکارمندان استخباراتی تنظيم هايست که با کار نامه
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 فيصد آنرا جوانان تشکيل ٦٠ مليون نفوس کشورکه ٢٥تو گويی درميان . های سالهای نود شان همه آشنا هستيم
با در نظرداشت اين حقيقت، اگر تغييرات بنيادی . ميدهد، امکان استخدام وتربيت کادرجوان وديموکرات موجود نباشد

  . بيان در افغانستان تاريک بنظرميرسددردستگاه حاکمۀ کنونی وارد نگردد، دورنمای آزادی عقيده و
  

  "کميتۀ حقوق بشرفارو"          
        

******************  
www.afghandiaspora.org  

 FAROE, Post Box ٢٣٠٠   ,٧٠٧ AS,   Leiden,        
  faroe_af@hotmail.com  
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