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  م٠١/٠٨/٢٠٠٨               قادر يامان
  
  

  آقای خرم، پس از فياض نوبت کيست ؟
  
  

  
  

آنگهی که يکی با . به گمان اغلب مديا  يا رسانه های گروهی در عصر ما از نيروی معجزه آسای برخوردار ميباشد 

به پا ميشوند ، خواب از چشمان جباران   حقيقت قلم ديگری از البالی برنامه های تصويری و يا راديو در جستجوی

شگفتا که ستمگران حاکم با آنکه بزرگترين اسباب های سرکوب در چنگ دارند و با آنکه تمامی .  ميپرد حاکم

امکانات اقتصادی و تبليغاتی جامعه را در دست خود دارند ، باز هم از يک روزنامه نگار، يک نويسنده ای بی دفاع 

ر وان  حقيقترا وی در پی دريافت و افشا کردن و بی سالح که تنها ابزار ش قلم و کارش ميباشد وحشت دارند ، زي

  .هست 

  . برای خود خطرناک تر در جامعه نه می دانند   جويان حقيقت اين حاکمان ستمگر هيچ نيرويی را به اندازه اين

دوران زمامداری شان در رابطه با آزادی بيان در " دست آورد شگفت انگيز " آنچه را که حکومت آقای کرزی از 

 ، آقای نصير فياض جو حقيقتان بار ها ياد انی نمودند، با در بند کشيدن  و ترساندن ژورنالست آزادانديش و افغانست

  .اين ادعای   ميان تهی و عوام فريبا نه ای خود را به مردمان سرزمين ما و جهانيان به نمايش  گذاشتند 

ت تحوالتی که در عرصه ملی و بين المللی ، در مدعيان آزادی و ديموکراسی بايد به اين نکته پی ببرند که به عل

رابطه با رکن چهارم ديموکراسی و رسانه های گروهی و عمومی و نقش مهم آنها روی داده است ، بی گمان هيچ 

و چگونه شما هنوز به . نيروی سرکوب گر توان آنرا نخواهد داشت تا از رشد و پيش روی اين پديده جلو گيری نمايد

اين نکته پی نبرده ايد ، که در جهان کنونی ما آزادی و روزنامه نگار مانند آب و ماهی هستند ، هيچ روز نامه نگار با 

رسالت و حقيقت جو در نبود آزادی بيان واقعی نميتواند روزنامه نگار واقعی و عينی در جامعه ما و در عرصه 

  . ن ما زمان شکستن سکوت و افشا ی هرچه بيشتر جنايت کاران و خيانت کاران هست زما. جهانی عرض اندام نمايد 
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بيگمان در بند کشانيدن کامبخش و فياض نتيجه ای پالن ها و نقشه های حاکمان کابل بود برای ترساندن حقيقت جويان 

 شما نميدانيد که زمانی فرا مگر. و کشيدن پرده سيه ترس بر پيکر جامعه ای که در پی آزادی به حرکت درآمده است

و اينجاست که حکومت سرکوب و . می رسد که ديگر سرکوب و آدم کشی نيروی تاثيرگذاری خود را از دست ميدهد 

و اين درست . ترور با وجود دست داشتن به همه ابزار های سرکوب و ترور ، خود را درمانده و بيچاره می يابند 

  .          پايان خط ارعاب است

             

  به اميد آينده های بهتر
 


