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  م٢٠٠٨/ ٧/ ٣٠ ، سويدن               اعظم سيستانی

  

  !گرفتاری نصيرفياض، رسوائی بيشترحکومت کرزی
 

ما شاهد ميزان محبوبيت آقای نصير فياض  وتوانمندی وی در ارائه دلچسپ ترين مسايل  ،٢٠٠٨جوالی ٢٩روز 

عی افغانها ، بخصوص رسانه های  تمام رسانه های جم. کشور دربرنامه حقيقت وجلب رضائيت بينندگان آن بوديم 

تصويری وصوتی افغانی  در سراسر جهان بخاطر دستگيری نصيرفياض، ژورنالست ورزيده ونترس تلويزيون 

 و. بينندگان خود پرداختند ساعتها برعملکرد دولت کرزی به گفت وشنود با آريانا، برنامه های خاصی داشتند و

خنده آورشورای وزيران  تصميم سبک و مات بلند پايه دولت کرزی ، وبينندگان بازهم شاهد رسوائی بيشتر مقا

  . افغانستان بودند

معلوم ميشود که خرد دسته جمعی در کابينه کرزی به صفر تقرب کرده و توان تميز اصل از فرع را از دست داده اند 

صباحی بيشتر  ما که چند.  نميتوانندمسايل قابل بحث در کابينه را با مسايل عادی و روتين ادارات  دولتی فرق کرده و

جمهوری به اصطالح  غيراسالمی  جمهوری اسالمی  و ناظر اجراآت حکومت های شاهی و شاهد و عمرکرده ايم و

هيچکس هم به ياد نخواهد  و اسالمی طالبی  بوده ايم، قسم ميخورم ، که هرگزنديده ايم  وحتی دولت  اسالمی جهادی و

نفهم بوده باشد که يک موضوع بسيار حاشيه يی را اينقدر بزرگ جلوه داده  ودر  ين حد کودن وداد که کابينه يی تا ا

يا جزای انضباطی  ما در عهد هيچ حکومتی نشنيده ايم که برای سانسوريک مقاله و. اجندای بحث خود قرارداده باشد

 کشور مداخله کرده باشد، تا چه رسد به يا تهيه کننده  يک برنامه راديوئی يا تلويزيونی ، صدراعظم به نويسنده و

  .کابينه ياشورای وزيران افغانستان

اجتماعی،  بحث روی مبرمترين مسايل، تصويب و  آخر مگر نه اين است که کار کابينه ياشورای وزيران، طرح و

نين است که چ اگر.  رعايت پرنسيپهای سياست خارجی است تنظيم و امنيتی  کشور و اقتصادی، انکشافی، دفاعی، و

 رگوشه و هست، پس چرا کابينه کرزی بجای آنکه روی مبرم ترين مسايل کشور، منجمله مسايل امنيتی که هرروز د

 و زندگی را برای  ساکنان شهرها غير مصئون  سايرشهرها حمالت انتحاری صورت ميگيرد کنار شهرکابل و

قرروز افزون درجامعه و تدارک مواد غذائی و فراهم ف يا روی مسايل بيکاری و چاره بسنجد، و بحث کند و ساخته،

يا روی چگونگی  جلوگيری از   زمينه های کار برای لشکربيکاران درشهرها، بحث کند و چاره جوئی کند، و کردن

يا اينکه بخاطر عدم  مکاتب بوسيله مخالفين در واليات همسرحد با پاکستان بحث کند، و  درصد٧٠مسدود شدن 

وزيرداخله اش  ) ساله١٢ -۴از (متجاوزين برناموس دخترکان ضغير تاجران و ف کنندگان اطفال ودستگيری اختطا

، برعکس  برچگونگی خفه کردن آزادی بيان ... و....دستش را از کار بگيرد و سرزنش قراربدهد و توبيخ و را مورد

جزافشای   ، سخنی نگفته وژورناليستی که جز حقيقت خاموش ساختن صدای حقيقت  با دستگيری نصيرفياض، و

کابينه بحث  دزدان ثروتهای ملی کاری نکرده، در مافيای غصب زمين و خيانت کاران و چهره های فاسد در دولت و

غير قانونی اتخاذ ميکند که اگر شورای تطبيق قانون  ميکند و با ضايع کردن ساعتها وقت سرانجام يک تصميم  علط و



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ار می بود، بايد قبل از ديگران، خود کابينه کرزی را که مرتکب يک عمل خالف اساسی از قدرت الزمی بر خور د

  قانون اساسی شده است، به محاکمه می سپرد، مگر افسوس که يک چنين مقامی در کشورتا هنوزيا وجود ٣۴ماده 

ن به صراحت بنابرين ميتوا. ازصالحيت الزم قضائی برخوردارنيست صرف به نام وجود دارد و اگر دارد ندارد و

بجا و غيرالزم  با تصاميم نا اسفا به حال يک چنين کابينه يی که اصل را از فرع تميز کرده نميتواند و بدا و: گفت که 

  .خاص ميسازد خود را رسوای عام و

ای ارتباط  به دستگير آق جوالی از طريق رسانه های تصويری افغانها در٢٩گزارشها وآگاهی های که ديروز

برخالق نص قانون رسانه ها  نصيرفياض به نشر رسيد، حاکی  اين حقيقت بودند که، اينکار از چينل غير قانونی و

درکابل، در مصاحبه " اراده"آقای فضل الرحمن ارويا، مدير مسئول روزنامه . لذا  قابل تقبيح است صورت گرفته و

دد، حقايق بسيار تلخی به ارتباط دستگيری اقای فياض بيان که از امريکا پخش ميگر" پيام افغان"خود با تلويزيون 

ارزيابی کارکردهای حکومت در چهارسال ودوماه "آخرين برنامه حقيقت تحت عنوان: وی اظهارداشت که. کرد

همانگونه که روش کار تلويزيونها است، بعد از ارزيابی بورد ايديت در وقت معينه به نشر گداشته شد، اما " گذشته

چون برنامه  .قيقه بعد، از سوی ارگانهای امنيت ملی به دفتر تلويزيون آريانا تليفون ميشود که برنامه را قطع کندچند د

سرانجام برنامه   مسئولين تلويزيون آريانا تهديد ميگردند و سوم تليفون ميرسد و با يک تليفون قطع نميشود، بار دوم و

 يک شنبه نصير فياض  نه از خانه، بلکه از روی سرک توسط فردا روز.  در آخرين دقايق خود قطع ميگردد

روز دوشنبه جلسه شورای وزيران روی انتقادات . منسوبين امنيت ملی اختطاف  ودرزندان های آن دستگاه می افتد

يک تصميم غلط در باره آقای نصيرفياض ميگيرد که بايد او به  برنامه تلويزيونی حقيقت به بحث می پردازد و

اقای اوريا افزود که اتحاديه ژورناليستان کشوردر جلسه امروزی خود . قضائی کشور سپرده شود های عدلی  وارگان

قسمتی از .( يک کميته دفاع از نصيرفياض را تعيين کردند تا از حقوق وی در مقابل ارگانهای عدلی دفاع نمايد

  )صحبت آقای اوريا همين بود

  و  شديد برخی از نمايندگان ولسی جرگه، شهريان کابل وژورناليستان داخلاين عمل شورای وزيران با عکس العمل

يکی از نمايندگان ولسی جرگه آقای داود . آنرا محکوم کردند تمام رسانه های جمعی درخارج  کشورقرارگرفت و

دولت مگراينجا جنگل است که هرکه هرچه خواست کرده بتواند؟ آخراين اينجا يک : سلطانزوی، با صراحت گفت

 قانون اساسی صورت ميگرفت، نه ٣۴، بايد اين کار مطابق ماده قانون رسانه ها دارد  است،  قضا دارد، شورا دارد،

  .از طريق امنيت ملی

واقع  سيلی دردناکی بر  زندانی ساختن گرداننده برنامه حقيقت به جرم انتقاد از عملکرد اعضای کابينه کرزی، در

 .تقويت آن است طبوعات است که دولت برطبق قانون اساسی مکلف به حمايت وآزادی م روی آزادی بيان  و

وقف ارزيابی   وقت اخبار داخلی را  تمام تلويزيون آريانا، ديروز از گزارش  خبرهای داخلی خود داری نمود و

 چنين هم بايستی  همکارشجاع خود نمود که کار درخور قدری نمود و) نصيرفياض(عمکرد دولت در زندانی ساختن 

سطح  زيرا عدم حمايت از کارکنان آن تلويزيون، سبب دلسردی ديگر برنامه سازان آن رسانه خواهد شد و .ميکرد

مسئوالن  . آورد و در نتيجه بينندگان خود را از دست داده با سقوط مواجه خواهد شد  را پائين خواهد برنامه های
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مردانه در دفاع از حيثيت  ای  آقای نصيرفياض استخدام کنند وتلويزيون بيات بايد قوی ترين وکيل مدافع را بر

  . کارکنان خود بپردازند

  ٢٠٠٨/ ٧/ ٣٠پايان  .به اميد پيروزی حقيقت برخيانت

  

 

  

 


