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 ۰۵/۱۲/۲۰۱۹        ستراتیژیک و منطقویمرکز مطالعات 
 

 آزادی بیان در کشور به مثابه حمله بر ترور ژورنالستان آزاد
 

 
 

عقرب به ضرب گلوله دو فرد  ۲۹امنیتی به تاریخ  -برجسته سیاسی تحلیلگراحمد وحید مژده فعال رسانه ای و 
در حالی کشته شد که از مسجد به سوی خانه در  موترسایکل سوار در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل

لیت ترور آقای مژده را برعهده نگرفته اما وزارت داخله کشور گفته است که هنوز هیچ گروهی مسوو حرکت بود.
ه با هیچ آقای مژده انسانی شریف، مودب، باشخصیت و متواضع بود . قضیه تحت کشف و بررسی پولیس قرار دارد

 یزن ستراتیژیک و منطقویبا مرکز مطالعات ه ، وی نویسنده و تحلیلگری آگاه بودکس دشمنی شخصی نداشت
  .قلمی داشته و در نشست های اکادیمیک آن شرکت می نمود های همکاری

وضعیت آزادی بیان در رابطه به زندگی وحید مژده، خدمات ژورنالیستی و عوامل قتل وی، در کنار در این تحلیل 
 در کشور پرداخته شده است.

 

ٔ:شنیعٔؤعکسٔالعملٔگستردهٔحادثهٔ 
سران  رسمیهای  عکس العملمسائل سیاسی و فعال رسانه ای افغانستان،  تحلیلگر کشته شدن احمد وحید مژده 

محمد اشرف غنی  .شخصیت های برجسته سیاسی این کشور را به دنبال داشته استاظهارات تعدادی از دولت و 
ه سازمان های امنیتی این کشور رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه ای با محکوم کردن ترور احمد وحید مژده ب

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی دولت افغانستان  .شناسایی عامالن این ترور با جدیت اقدام کنند تا جهتدستور داد 
هم در بیانیه ای با محکوم کردن ترور احمد وحید مژده اعالم کرد، عامالن ترور وی، دشمنان صلح و آرامش 

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم با  .زودتر شناسایی و مجازات شوندافغانستان هستند و باید هرچه 
محکوم کردن ترور احمد وحید مژده اعالم کرد: حمالت تروریستی اخیر بر جان شخصیت ها و تحلیلگران سیاسی 

نعکاس وسیعی اما حادثه قتل مژده اابعاد جدیدی از جنایت جنگی و جنایت بشری در برابر مردم افغانستان است. 
در رسانه های اجتماعی مربوط به افغانها داشته، تعداد زیادی تأثرات مثبت و تعداد اندکی هم تبصره های منفی 

خود  ستراتیژیک و منطقوی به نوبهٔ شانرا در مورد شخصیت و مبارزات استاد مژده ابراز نمودند. مرکز مطالعات 
به اشتراک  خورشیدی نشستی را ۱۳۹۸قوس سال  ۷به تاریخ گهیز، نویسندگان و ژورنالستان  به همکاری اتحادیهٔ 

 .استاد مژده دائر نموده بود. خدمات ازده ها تن از شخصیت های اجتماعی و فرهنگی کشور بخاطر ارج گذاری 
نشان می دهد که وی عنصری موثر در سپهر سیاسی و رسانه های وسیع در رابطه به قتل وحید مژده  عکس العمل

رسانه ای افغانستان و کوشش های صلح در کشور داشته  جایگاه قابل مالحظه ای را در خانوادهٔ ان بوده ای افغانست
ها به ترور احمد وحید مژده، به تالش های وی برای استقرار صلح و خاتمه  عکس العملدر بیشتر  چنانچه .است

 .شده است اشارهجنگ در این نیز کشور 
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به ترور مژده گفته است: "استخبارات منطقه در  عکس العملتون کابل در استاد پوهن« استاد محمد موسی فریور»
اند با از میان برداشتن عناصر نخبه در هر عرصه ای، فضای زندگی پر تب و تاب کشور را تار نموده، راه   تالش

نه رسیدن به سمت روشنایی، رشد و ترقی را مسدود نمایند. احمد وحید مژده عنصر فعال در راستای جریان رسا
 " .ای آزاد و منعکس کننده بسیاری از حقایق پشت پرده تحوالت سیاسی و اجتماعی افغانستان بود

تاکید همیشگی احمد وحید مژده در تحلیل ها و مصاحبه های خود با رسانه های مختلف داخلی و خارجی بر لزوم 
که وی مخالف حضور امریکایی و ی و ناتو از افغانستان در سال های اخیر، نشان داد ئمریکااخروج نظامیان 

پیمان امنیتی با امریکا در کشورش بود و در روشنگری افکار عمومی درباره پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبران 
 تداوم حضور نیروهای خارجی در افغانستان از هیچ تالشی فرو گذار نکرد.

 

 کیٔبود؟مژدهٔ
تحصیل کرده  در یک خانوادۀ فرهنگی، در والیت بغالن در شمال افغانستان هـ ش۱۳۳۲در سال  احمد وحید مژده

لیسه را در لیسۀ حبیبیه در کابل به پایان  تحصیالت ابتدایی را در بغالن و دورهٔ  دیده به جهان گشود. او و روشنفکر
دتای کمونیستی مجبور او بعد از کو لیسانس گرفت.هـ ش ۱۳۵۶در سال  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلرساند و از 

به مهاجرت در پاکستان و ایران شد. در آنجا در بخشهای فرهنگی، سیاسی و نظامی جهاد مصروف بود و در جهاد 
و  پس از مدتی به ایران مهاجر شد، در مشهد ماند و بعد به تهران رفت وی .سهم گرفت علیه شوروی نیزمسلحانه 

آن پرداخت.  مجاهدین و برضد تهاجم ارتش سرخ و حکومت دست نشاندهٔ نفع  هدر آنجا به فعالیت های فرهنگی ب
ترک کرد و در بندر )ایالت دیګری ایران( هرچند وی بنا بر علل و عواملی مدتی تهران را به قصد بندر عباس 

 عباس به فعالیت های اقتصادی پرداخت، اما این دورۀ زندگی اش زود گذر بود و بیشتر به فعالیت های فرهنگی
توجه داشت. وی پس از چند سال فعالیت های فرهنگی در ایران به پشاور مهاجر شد و در دفتر ارشاد و فرهنگ 

جهاد و  هٔ امید، مجل هٔ شهادت، مجل هٔ یکی از احزاب بزرگ جهادی آغاز به کار کرد. مقاله های مژده، سالها در جرید
ه نگاری و کارهای فرهنگی در محیط هجرت، افتخار سائر نشرات مهاجرین به نشر میرسید. مژده در کنار روزنام

پس از پیروزی مجاهدین  شرکت در جهاد تاریخی علیه اشغالگران روسی در والیات مختلف کشور را نیز داشت.
 هٔ وارد کابل شد و به کار های آزاد فرهنگی ادامه داد. آقای مژده در زمان حکومت استاد ربانی در وزارت خارج

دید که تا آخر حکومت طالبان نیز در همانجا باقی ماند. پس از یازدهم سبتامبر و حمله امریکا بر کشور استخدام گر
مستقل به فعالیت های  تحلیلگر افغانستان و سقوط امارت اسالمی، آقای مژده در کابل باقی ماند و بحیث یک 
هم به  انحالل این خبرگزاری باز فرهنگی خود ادامه داد. آقای مژده مدتی مسئول خبرگزاری بست بود اما پس از

کار های مستقل و رسانه ای پرداخت. آقای مژده دارای روابط وسیع بود و با تمامی جناح های حکومتی، مجاهدین 
نزدیک داشت و نوشته ها و تعلیقات اخباری اش در بسیاری از نشرات به چاپ می رسید. وحید  هٔ وطالبان رابط

ای در افغانستان بود که ضمن داشتن جایگاه منتقد دولت ،   االن سرشناس رسانهان سیاسی و فعتحلیلگر مژده از 
ی در افغانستان بود که طالبان عمالً علیه آن می رزمیدند. همین وجه اشتراک با ئمریکاامخالف حضور نیروهای 

شته و از بعضی کار نرمی در برابر طالبان دا هٔ طالبان سبب شده بود که و حید مژده در مواقف و تحلیل هایش گوش
کرد های شان تمجید نماید. چیزی که با عث ناخوشی تعدادی از سیاست مداران و بعضی از جوانان از وی می 

آرمان مژده تحقق صلح و امنیت در کشور بوده و به همین خاطر در اکثر نشست ها و مشاورت های بخاطر  گردید.
. وی در نشست صلح افغانستان به حضور می یافت صلح در داخل و خارج کشور به عنوان یک صاحب نظر

که نمایندگان و شخصیت های خورشیدی  ۱۳۹۷دلو سال  ۱۷و  ۱۶به تاریخ میزبانی دولت روسیه در مسکو 
همواره برای برپایی صلح تا آخر روز زندګی خود  سیاسی و حزبی افغان در آن مشارکت داشتند، حضور داشت و

و مصاحبه های متعدد  ده ها پارچه شعر ناب از شهید مژده برعالوه صدها مقاله .کردو آرامش در افغانستان تالش 
 درباره روابط سیاسی ایران و کتاب دیګری به نام "افغانستان و پنج سال سلطه طالبان" رادیویی و تلویزیونی؛ کتابی

 ار دارد. که مورد توجه فعاالن سیاسی و فرهنگی کشور قربه یادگار مانده  و افغانستان
 

ٔ:وخامتٔوضعیتٔآزادیٔبیانٔدرکشور
گر مسایل سیاسی نشان داد که آزادی بیان در افغانستان روز به روز  و تحلیل کارشناس احمد وحید مژده ترور

در آن تسجیل  شود. جهان، افغانستان نوین را به دلیل داشتن قانون اساسی که آزادی بیان و حق رای محدودتر می
امروز آزادی بیان به تدریج در حال  .شده است، پذیرفته است و حاال این حق و ارزش در حال زیر پا شدن است

های نامعلوم تهدید به مرگ و کشته  خوا کشور از آدرس آزادیو  گران و نویسندگان محدود شدن است، امروز تحلیل
ها و طالبان حمایت کرده و  یئند که از پروسه صلح میان امریکاشد شوند، این تهدید آهسته آهسته متوجه کسانی می
حافظ  با تأسی از قانون اساسی کشور، ما از حکومت می خواهیم که .کردند های صحبت می رسانه ین مورد دردر

ی ساله به این معن 18های  خواهیم با حفظ دستارود گویم صلح را می این حق مردم )آزادی بیان( باشد. وقتی ما می
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 که حق آزادی فکر و بیان و تشکیل اجتماعات در آن تسجیل شده است دستاورد ما قانون اساسی بزرگتریناست که 
 خدای نخواسته، این دست آورد را از دست بدهیم، دیگر به چه دست آوردی افتخار خواهیم کرد؟اگر  است،

 

ٔ:یکٔخواستٔانسانی
و صدای  مسائل صلح تحلیلگر بود، او به معنای واقعی کلمهمژده در چندماه گذشته در پس پرده بحث صلح فعال 

زیادی  تا حد. از تحوالت منطقه و جهان و قصه های پشت پرده کشور بود متفاوت در جامعه رسانه ای و سیاسی
هی داشت و با جرئت تام آنها را از طریق رسانه ها همگانی می ساخت. بناًء قتل وی نیز در همین راستا قابل آگا

ه می باشد. با وصف اینکه مردم افغانستان از جنگ و بی امنیتی چهار دهه در کشور خسته بوده خواستار توجی
دون قید و شرط می باشند، متأسفانه حلقاتی در داخل و بیرون نظام وجود دارند که در تقابل با این صلح عاجل و ب

ایرت با منافع شخصی و مصالح گروهی خواست مردمی قرار داشته استقرار صلح و امنیت در کشور را در مغ
 شان می یابند و به همین خاطر هم با آن مخالف اند.

چه کسانی از بین برده شده است، اما یک چیز  هٔ مشکل است گفت که احمد وحید مژده توسط کدام جناح و به واسط
هنگی و اجتماعی مسلم است و آن اینکه حکومت افغانستان در ارتباط به حفاظت از زندگی شخصیت های فر

ً آنانی که دیدگاه منتقدانه در برابر کار کردهای حکومت دارند، بی تفاوت می باشد. چنانچه قبل از  کشور؛ خاصتا
مژده نیز تعدادی از شخصیت های فرهنگی و ژورنالستان کشور مورد سوء قصد های هدفی قرار گرفته اند، اما 

در حالیکه حکومت مکلف است از  بین صورت نگرفته است.هیچ اقدام جدی ای در زمینه کشف و مجازات مسب
جان، مال و عزت شهروندان حفاظت جدی نموده نگذارد که سرمایه های معنوی کشور به این سادگی از بین 
بروند. مژده یک انسان متعهد و وطن دوست بود و مانند هر انسان دیگری می توان با برخی از افکار و مواقف 

اما اختالف نظر و تفاوت در دیدگاه، هیچگاه به معنی جواز قتل و تصفیه جسدی کسی بوده نمی وی اختالف داشت، 
 تواند. 

ترور ناجوانمردانه استاد مژده را پیگیری جدی نموده عاملین را  هٔ ما از حکومت افغانستان می خواهیم که حادث
ی نشود؛ بار، بار قابل تکرار خواهد بود. شوم اگر جلوگیر هٔ قانون بسپارد، زیرا که ازین پدید هٔ کشف و به پنج

کمیسیون عالی حقوق بشر افغانستان و دفاتر سازمان ملل متحد در کشور نیز مسئولیت دارند تا قتل مژده را امری 
عاملین این جنایت شنیع با حکومت افغانستان همکاری نمایند. همچنان از اتحادیه  عادی نگرفته در کشف و مجازات

تی و مجامع فرهنگی کشور می خواهیم تا بخاطر استفاده نسل های آینده، در قسمت جمع آوری و های ژورنالیس
نشر آثار شعری و نثری یک هم مسلک متعهد خویش توجه جدی نمایند. مژده ژورنالیستی متعهد به همزیستی 

موشی در برابر این جنایت مسالمت آمیز و آزادی بیان بود، بناًء قتل وی نیز حمله بر صلح و آزادی بیان است. خا
 در حقیقت مشروعیت دادن به جنگ و جنایت و کشته شدن افغان های بیشتر تا زمان نا معلوم است.

مظلوم، یک دختر و یک پسر بجا مانده که توجه به تربیت سالم  هٔ و حرف اخیر اینکه از استاد مژده در کنار یک بیو
 ما می باشد. هٔ مشترک هم هٔ شان، وجیب آنها و همکاری در تکمیل سفر تعلیمی و تحصیلی

ٔ

 پایان
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