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 عبدالجميل نعيمی
 

  "سخنگاه"ل پرس، آزادی بيان و نارسايی هایکاب
  ... ولیبازداشت غيرقانونی ميرهزار پايان داده شود

  
نخستين در افغانستان، آزادی بيان با اين حد و مرزی که امروز در افغانستان زمينه يافته است، پيشينه ندارد؛ شايد 

ی با نام قانون مطبوعات نافذ گرديد و بعد ها در دوره های مختلف، قانون در اين خصوص، همانست که در دورة شاه
  .مورد بازنگری های متعدد قرار گرفت

 تا سالهای اخير حاکميت داکتر نجيب اهللا، از آزادی رسانه های خبری نبود و بار ديگر ١٣۵٧ ثور ٧پس از کودتای 
  .پديد آمدن طالبان، بار ديگر بفراموشی سپرده شددر دورة حاکميت مجاهدين بود که قانون مطبوعات نافذ شد و با 

تقريبًا همزمان با ايجاد ادارة مؤقت، بار ديگر از آزادی رسانه ها سخن زده شد و قانون رسانه های همگانی نافذ شد 
  .که آخرين نسخة آن به تصويب پارلمان نيز رسيده است

زی نداشته باشد و هر که هر چه را می خواهد، اظهار و اما آزادی بيان نه به آن مفهوم است که هيچ حد و مر... 
. اگر چنين می بود، الزم نبود تا قانونی برای آزادی رسانه ها، وضع گردد. داشته و در دسترس همه گان قرار دهد

  .البته نبايد چنان پنداشته شود که وضع قوانين می تواند توجيه گر سانسور باشد
حق تان محروم می سازد؛ ولی حق شما و حق من و حق هر کسی ديگر، حدودی سانسور پديده ايست که شما را از 

دارد که اين حدود را قوانين تعريف می کند و مشخص می سازد؛ هر نوع عدول از اين حق، تجاوز بحق ديگران بوده 
  و نمی تواند در زير ساية آزادی بيان، بگنجد

، در فصل دهم در رابطه )ز چاپ در جريدة رسمی نافذ می گرددبا آن که بعد ا(قانون رسانه های همگانی افغانستان 
 :به آثار و مطالبی که توليد، چاپ و نشر آن ممنوع است، در مادة چهل و پنجم چنين صراحت دارد

  
توليد، تکثير، چاپ ونشرگزارش ها و مطالب ذيل در رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بيست و هشتم اين " 

 :داردقانون جواز ن
 .آثار و مطالبی که مغاير با اصول و احکام دين مقدس اسالم باشد.١
 .آثار و مطالبی که موجب توهين به ساير اديان و مذاهب باشد.٢
 .آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقير و توهين به اشخاص حقيقی و يا حکمی گردد.٣
  .ده و سبب متضرر شدن شخصيت و اعتبار آنان گرددآثار و مطالبی که افترا به اشخاص حقيقی يا حکمی بو. ۴
 .آثار و مطالبی که مغاير قانون اساسی بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شود .۵
 . تبليغ و ترويج اديان ديگر غير از دين مقدس اسالم۶
  .و پخش تصاوير قربانيان خشونت و تجاوز به نحوی که به حيثيت اجتماعی آنان صدمه وارد نمايد افشای هويت ٧
 ."آثار و مطالبی که به امنيت روانی و سالمت اخالقی افراد جامعه خصوصًا اطفال و نوجوانان آسيب می رساند.٨
  

در کابل پرس " سخنگاه"آنچه در بخش فقره های سوم و چهارم اين ماده، جايی برای شک و شبه باقی نمی گذارد که 
  .می گذرد، در مغايرت کامل با قوانين نافذة کشور قرار دارد

بناء چه . مادة چهلم همان قانون، مدير مسؤول را در برابر نشر مضامين و محتويات برنامه ها مسؤول می شناسد
توسط برخی از خواننده هايش را " نگاهسخ"راهی وجود دارد که مدير مسؤول کابل پرس بتواند استعمال غير اخالقی 

  توجيه کند؟
حتی اگر ممانعت قانونی هم موجود نباشد، کجای اخالق اجتماعی اجازه می دهد که در يک رسانه به اعيال و زن و 

  فرزند کسی دشنام داده شود و يا اين که به هتک حرمت اشخاص حکمی يا حقيقی پرداخته شود؟
 پرس هستند که يک وسيله را مورد سؤ استفاده قرار می دهند، اما از آنجا که مدير اساسًا اين خواننده های کابل

مسؤول بنوبة خود مسؤوليت های اخالقی و قانونی دارد، بايست راه هايی را برای پيشگيری از سؤ استفاده در چنين 
  .موارد پيشبينی کند

نمی توانند در  نمانده است، ولی از آنجا که آنان هم يقين کامل دارم که اين مسائل از ديد مراجع عدلی و قضايی بدور
. خصوص تأمين حق العبد بدون مراجعة متضرر اقدامی نمايند، اين گونه لجام گسيخته گی ها افزايش کسب کرده است
ق زيرا اجرای حدود الهی نياز به مطالبة کسی ندارد، خواه بوسيلة علم قاضی ثابت شود يا بينه يا اقرار، ولی اجرا ح

العبد يا حد الناس، نيازمند مطالبه توسط متضرر يا شاکی است، حتی اگر به علم قاضی يا هر طريقة ديگری ثابت 
  .شود

بناء پيش از آن که کدام متضرر يا جمعی از متضررين به شکايت از سايت کابل پرس بپردازند، بجا نيست تا مدير 
  مسؤول راهی برای حل اين معضل دريابد؟
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وشتن اين سطور بهيچ وجهی حمايت از توقيف يا بازداشت آقای کامران ميرهزار نيست و آن را کامًال منظورم از ن
خالف قانون دانسته و بنوبة خود از مجريان قانون می خواهم تا قانون شکنی نکنند؛ ولی بعنوان يک خواننده و گاه 

  !رگش را به اين سادگی به حيف ندهدخدمت بزهمکار، بخود حق می دهم تا از او بسيار صميمانه بخواهم که 
  

 بااحترام
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