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م٢٠٠٧ جوالی ١۴ کابل                 کامران ميرهزار
  

  

  

  نامۀ رسيده از جناب کامران مير هزار 

  متصدی سايت مبارز کابل پرس
 ! گرامیسالم دوستان

من در طی . ارمزانتشار خبر بازداشت من توسط پوليس امنيتی ملی افغانستان سپاسگ ابتدا از همدلی و همراهی شما و 

ی افغانستان، نهادهای مدنی و ي رسانه ۀبا فشار جامع. وانی بسيار دشوار قرار داشتم روز بازداشت، در شرايط ر۵

امنيت ملی افغانستان يکجانبه با پرينت گرفتن . نيز سازمان های بين المللی خوشبختانه توانستم از زندان آزاد شوم

آن ها بسيار از انتشار اسناد . دبرخی از صفحات سايت اينترنتی کابل پرس، مرا متهم به تحريک افکار عمومی کردن

 دولت افغانستان عصبانی بودند و می خواستند حتا تهمت جاسوسی و وابسته ۀسوء استفاده و اختالس مقامات عالی رتب

آن ها فشار آوردند تا من منابع خبری خود را افشا کنم که اين کار را نيز انجام . بودن را به من ببندند که نتوانستند

می گيريد که من توضيح دادم که ، آن ها می گفتند که شما در نويسندگی از چه کسانی الهام خرين پرسش هادر آ. ندادم

. مد شاملو، پابلو نرودا، يانيس ريتسوس و ده ها انسان آزاديخواه ديگراح
  

نديشه پس از رهايی خود، در يک نشست خبری من خواستار برکناری فوری وزير فرهنگ افغانستان به جرم داشتن ا

.  شدم و از زندان امنيت ملی افغانستان نيز به عنوان گوانتاناموی امنيت ملی ياد کردمیهای طالب
  

 
  

همچنين چند روز می شود که .  من آمد و تمام وسايل، کتاب ها و نوشته های مرا بازرسی کردۀمتاسفانه پوليس به خان

ال داريم که بايد به رياست ؤ نيز به من گفتند که چند سحتا از طريق تلفون. دوباره می خواهند مرا بازداشت کنند

 گذشته نيز شما به من گفته بوديد که نيم ۀدفع. امنيت ملی افغانستان بروم، اما من گفتم که ديگر به آن اداره نخواهم آمد

 روز در بدترين شرايط روانی ممکن ۵اما اين نيم ساعت تبديل به . ال داريم و تو را باز می گردانيمؤساعت، چند س

 خود، خواستار پاسخگويی جدی مقامات امنيتی خواهيم شد و يک کمپاين   يیاز روز شنبه ما و همکاران رسانه. شد

.را به اين منظور راه اندازی خواهيم کرد
  

 رها شدم اما مجبورم در محل کارم دفتر اينترنيوز از گوانتاناموی امنيت ملی. من اکنون در شرايط بد روانی هستم

نيروهای امنيتی اطراف دفتر را محاصره کرده و مراقبند که . افغانستان، همراه با همسرم شب و روز را سپری کنيم

.بالفاصله بعد از خروج من از دفتر کارم، مرا بازداشت کنند
  

ين حقوق بشر دفتر سازمان ملل در افغانستان و نمايندگان ولؤولين کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسؤمن مس

حقوق بشر سازمان ملل در . آن ها تالش های خودشان را انجام می دهند.  اروپا را نيز در جريان قرار دادمۀاتحادي

شت  يک گزارش است که چرا امنيت ملی افغانستان آزادی بيان را محدود کرده و روزنامه نگاران را بازداۀحال تهي

.می کند
  

 همکاران خود، هموطنان و آزاديخواهان افغانستان و جهان تقاضای کمک دارم تا به دولت افغانستان فشار ۀمن از هم

در شرايطی که اکنون من بسر می برم، گويی در زندان ديگری . آورده و دست از بازداشت روزنامه نگاران بردارند

  . هستم
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اسناد سوء استفاده و اختالس از . ارم، پايبند خواهم بود و سانسور نخواهم کردمن به تعهدی که به خوانندگان خود د

با احترام . نشر خواهم کرد، افغانستان را توسط هر شخص و در هر مقامی که باشدۀاموال مردم گرسن
  

 


