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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صمي
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٩/٠٧/٢٠٠٨            سويدن/اعظم سيستانی
  
  
  

  ژورنالستان، هواداران آزادی بيان ومطبوعات، روشنفکران،
  !به حمايت از نصيرفياض و در واقع به حمايت ازحقيقت برخيزيد

  
 ٢٨ورزيده تلويزيون آريانای بيات را، درتاريخ  ژورناليست شجاع و به محاکمه سپردن نصيرفياض، خبردستگيری و

جوالی، ساعت ده شب به وقت اروپای مرکزی، از زبان شخص نبيل مسکينيار، مسئول تلويزيون آريانا افغانستان 

تلويزيون آريانای بيات، در هرهفته با " حقيقت"نصيرفياض، گرداننده برنامه . تاثرشديم شنيديم وغرق حيرت و

 وجه بيشترين بينندگان افغانستان را درت اقتصادی کشور، اجتماعی و پيشکش نمودن داغ ترين مسايل سياسی و

 بيکاره ، رشوت خور، در هر برنامه خود طشت رسوائی اشخاص استفاده جو، سراسر جهان بخود جلب ميکرد، و

درد افغان را با  فرزندان با دل وطن پرستان و وغير مستحق درکرسی های دولتی را از بام به زير می انداخت و

البته همانگونه که برتعداد بينندگان تلويزيون آريانای بيات می  او با اين کار خود،. ميکردبيانات بی آاليش خود شاد 

اينک شنيديم که او شکار  و. دستگاه  دولت نيزعالوه مينمود  بدخواهان خود در بدون شک برتعداد دشمنان و افزود،

  . مافيای فساد اداری دردولت آقای کرزی شده است

 ژورناليستی آگاه، و شهامت آقای نصيرفياض، سيمای افغانستان، ما به سويه و صدا وتاريخ تلويزيون يا  در

باز جوئی وی حقيقت داشته باشد، برای ژورناليستان،  اگرخبردستگيری و. تحليلگری شجاعی سراغ نداريم

 برچسپ وهيچ  .از آن نخواهد بود مطبوعات کشورما، خبری درد ناکتر خبرنگاران، وهواخواهان آزادی بيان و

، از ديد ما بينندگان تلويزيون آريانای بيات در خارج از )آقای فياض ( نترس پاک و اتهامی برنام اين نويسنده شجاع و

  . پذيرش نيست کشور، قابل قبول و

 آب، و کی  اسماعيل خان وزيرانرژی و گفته شد که دام بدنامی در راه آقای فياض را دو تن از وزيران دولت،ی

 اتهام رشوت خواهی از آن دو مقام براو واردکرده اند تا آقای و .ن فرهنگ، وزير تجارت  گسترده اندديگری امي

اگر اين افواهات درست باشد، بزرگترين اشتباه را آن دو وزيربا شخص  .کرزی دستور دستگيری وی را صادر کند

از آن به عنوان  مطبوعات ميزند، وآزادی  موکراسی ويکرزی همواره دم از د. رئيس جمهورکرزی مرتکب شده اند

 دستور چی شد که اکنون آقای کرزی با همه حوصله مندی خود به خشم می ايد و. رکن چهارم دولت ياد ميکند

برناموس هيچ  را که هيچ آدمی را نکشته و هيچ جنايتی را مرتکب نشده و دستگيری  يک ژورناليست موفق کشور

ساله در سرپل ، به ۴دستگيری  متجاوزين به ناموس يک دختر صغير کسی هم دست درازی ننموده، او را قبل از

چرت خود را  زاد ميگردند وآ ساله تجاوز کرده اند، ١٢ و٧  و۵ -۴آنانی که برناموس دخترکان  زندان می سپارد و

  .به دساتير حکومت خراب نميکنند

 حقيقت تا کنون به حکومت کرزی خدمت کرده  ا افشای چهره های خاين به ملت و دولت، درآقای  نصرفياض، ب

نخورده است، زيرا او کارمند تلويزيون آريانای  بيات  است   معاشی هم از دولت کرزی نبرده و است، درحالی که او

نه  ژورناليست ، نه تفنگی دارد وآقای کرزی بايد متوجه باشد که يک . طبعًا معاش خود را هم از همانجا ميگيرد و
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 توطئه گران و مافيای  مواد نه تانکی که به جنگ جنايتکاران، رشوت خوران، اختالسگران و نه توپ و راکت و

با اين قلم است که  او دزدان   قلم اوست و تانک يک ژورناليست يا يک نويسنده ، فقط مخدر برود، بلکه سالح توپ و

آدم ربايان وغاصبان ملکيت های عامه را از سر راه  پس ميکند و يا انها را به مردم معرفی  قاچاقچيان و و رهزنان و

اگر دست از اينکارها  از کاری که ميکنند دست بگيرند و مينمايد تا اگر وجدان داشته باشند نزد مردم شرمنده شوند و

 به جانشينانشان نفرين و  نسل های آينده برانها وتاريخ بدنام  گردند و نگرفتند، آن نوشته را درجايی ثبت ميکند تا در

  .لعنت ابدی خود را بفرستند

آزادی مطبوعات جدًا تقاضا می کنيم نا نصير فياض ، اين فرزند  ارگان های صيانت از حقوق افراد و ما از دولت و

غانستان و به شخص رئيس آن به اتحاديه ژورنالستان اف و. دلسوز افغانستان را هرچه زودتر از زندان رهاکند آگاه و

تحليلگر موفق  در دفاع از اين نويسنده و آقای رحيم سمندرگوشزد ميکنيم که هرگونه مالحظات را کنار بگذارد و

بخاطر رهائی هرچه عاجل وی به مقامات  برنامه حقيقت تلويزيون اريانای بيات صدای اعتراض خود را بلندکند و

" حقيقت "  موضوع را برای هواداران شخص نصيرفياض گرداننده برنامهذيربط ومسئول درتماس آمده چگونگی

  . روشن سازد

  ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٨پايان شب 

  

 

 


