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 حالت زار خبرنگاران
واھد از يک سو،  دولت مستعمراتی کابل می خ. خبرنگاران و اھل مطبوعات افغانستان سخت در زير فشار و تھديد اند

د که عليه آنھا نکه نظرات خود را بر آنھا تحميل نمايد و از سوی ديگر گروه ھای متنفذ و مسلح آنھا را تھديد می نماي

 دو بينکه خبرنگاران  خالصه اين. دنسياه انديشان طالب ھم کمترين رحمی به آنھا نمی کن. چيزی نگويند و تحرير نکنند

  . حامی بيايند، الکن تا حال کسی به داد شان نرسيده استگ آرد اند و می پالند که برای خودنس

حتا خبرنگاران خارجی ھم در . صعود ھندسی بی امنيتی در افغانستان، خبرنگاران را در بدترين حالت قرار داده است

اخلی يک تا حال چندين بار اتفاق افتاده است که خبرنگاران خارجی ھمراه با معاونان د. برند ھراس و دلھره به سر می

خبرنگاری کار مھم . جا به قتل رسيده اند و دولت مستعمراتی کابل ھم نتوانسته کمترين کاری برای امنيت شان انجام دھد

اگر امنيت تأمين . يک خبرنگار بايد ھر جا برود و از ھر موضوع و حادثۀ مھم گزارش دھد. اما پر از خطر است

  .توانند وظايف خود را طور شايسته انجام دھند نگردد و خبر نگاران احساس آرامش نکنند، ھرگز نمی

نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کمترين .  درين اواخر تعدادی از خبرنگاران اختطاف شده و سر به نيست گرديدند

. فساد و دادوستد با گروه ھای مخالف اندت در تأمين جان خبرنگاران نمی کنند، زيرا خود غرق در ياحساس مسؤول

ی که متوجه شان است، ز ناحيۀ بی امنيتی و خطرات جانيدولت مستعمراتی ا" عاليۀ"خبرنگاران بار ھا به مقامات 

زاد  خبرنگاران آشايد مقامات دولت مستعمراتی ھم از عملکرد . شکايت کرده اند، الکن يک مثقال ھم نتيجه نگرفته اند

صديق هللا توحيدی رئيس .  دلخور باشند و می خواھند که اين قشر ھم از حد تعيين شده زياده روی نکندغير وابسته

که حامی خبرنگاران آزاد است از روش دولت در قبال فقدان امنيت برای خبرنگران انتقاد نموده و آن را " نی"سازمان 

 . يک فاجعه خوانده است

ی که بيگانگان حکمروائی می نمايند، در کشوری که  يک قشر اوباش بر در کشور. خبر نگاران بی جھت شاکی اند

ين گروه ميھن  ا دارد که ازیشود، آيا جا مردم حاکم اند، در کشوری که زعامت از جانب اجانب عزل و نصب می

  .  و سرنوشت خويش را در دست گرفتايستادمن به اين عقيده ام که عوض شکايت، بايد به پا . فروش شکايت کرد

 

 
 


