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  ٨تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه در جرمن آن	ين افغان

  ئه ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې پ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

    ٢٠١٥/ ١٢/ ٣٠  پيکارپامير
  

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٢٨بخش (
 

  ترور و لت و کوب خبرنگاران و رسانه داران

بايد گفت که سلسلۀ کشتارھا و ترورھای بيرحمانۀ افراد و اشخاص، بخصوص  
ِخبرنگاران افغان  توسط گروه طالبان و حلقات رجعت گرای ضد دموکر و ضد  اسیِ

ِآزادی انسان و بيان، در شھرھا و و9يات ِمختلف کشور، و حتا درشھرھا و مناطق  ِ
ِتحت حاکميت دولت حامد کرزی، ازدرد انگيز ترين داستانھا ست که ميکوشيم نمونه  ِ ِ

  :ھايی ازآنھا را در اينجا متذکرشويم

گردانندۀ يکی از ِم خانم ذکيه ذکی، مادر شش کودک و ٢٠٠٧درھفتۀ اول ماه جون سال 
ِدستگاه ھای راديويی برای زنان کشوردرشھرک جبل السراج واقع در شصت وپنج کيلو 

ِاو، وقتی مورد اصابت ھفت مرمی قرارگرفت که   .متری شمال کابل ترورشد ِ
ِدرکنارکودک ده ماھه اش خوابيده بود ِ.                                                                     

 ذکی مقتول خانم ذکيه                                                                                                             

 ميGدی به قتل رسانيده ٢٠٠٧گويندۀ تلويزيون شمشاد، بتاريخ اول ماه جون سال   *
     .شد

م ٢٠٠٧ِفغان که به روز چھارم ماه مارچ اجمل نقشبندی يکی از ژورناليستان ِا *
و9يت ھلمند " نادعلی" ِخبرنگارايتاليايی درشھرک " دانيل ماستروجکومو" ھمراه با 

م توسط مG ٢٠٠٧در روز ھشتم ماه اپريل سال  توسط گروه طالبان ربوده شده بود،
                   .ھلمند سر ُبريده شد ازفرماندھان ِقسی القلب طالبان در و9يت دادM يکی

                 

 افغانمقتول اجمل نقشبندی ژورناليست 

، "دانيل ماسترو جکومو" ِسيد آغا يک جوان سی وشش ساله، دکاندار و پدر پنج کودک و رانندۀ موتری که  *
ِخبرنگارايتالوی واجمل نقشبندی ژورناليست افغان را دربدل اجرت به و9يت ھلمند انتقال ِ، ازطرف طالبان به ميداد ِ

                         .شکل فجيعی سرُبريده شد

بايد درھمينجاعGوه شود که باساس گزارش ھای منابع مختلف درآن سال، خبرنگارايتالوی درازأ رھايی پنج تن 
دالغفار آخوند از ازفرماندھان گروه طالبان بنام ھای ياسر، عبدالطيف حکيمی، منصوراحمد، مG حمدM آخوند و مG عب

ِھای افغانستان رھا شدند، ولی درمورد ِ رھايی سيدآغای راننده و اجمل نقشبندی، ازطرف حکومت کابل توجھی  زندان ِ
                                                                         .مبذول نگرديد تا کشته شدند

 .م  کشته شد٢٠٠٧ و9يت جوزجان، بتاريخ  بيست و ھشتم ماه دسامبر سال  تلويزيون در-ِعبدالمنير ناشر راديو*

عبدالصمد روحانی يک ژورناليست ِافغان که بتاريخ ھفتم ماه جون توسط طالبان ربوده شده بود، بتاريخ نھم ماه جون  *
  . م در لشکرگاه به قتل رسا نيده شد٢٠٠٨
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                      .قندوز به قتل رسيد  م درو9يت٢٠٠٩اه سپتامبر سال م ِسلطان منادی ژورناليست افغان که بتاريخ نھم*

                                                                          

   
    گروه طالبانو سيد آغاز دريور دراسارت) ايتالوی(، دانيل ماسترو )خبرنگار(نقشبندی    نسلطان منادی ژورناليست کشته شده ی افغا

*  

    م در کابل به قتل رسيد٢٠١٠عبدالحميد نوری ژورناليست افغان در ماه جون سا ل 

ًتا زمانيکه اين سطورنگاشته ميشدند، باساس گزارشات منابع مؤثق افغانی، جمعا به تعداد بيشتراز بيست تن از  ِ ِ
  .ودندژورناليستان افغان به انواع مختلف و به مناطق ِمختلف ترورشده ب

ِ ميGدی، مورد تھديد، ضرب و شتم و ٢٠٠٧ِھمچنان، تعداد زيادی ازژورناليستھای داخلی وخارجی درجريان سال 
  :بازداشت  قرار گرفتند که ازبرخی ازآنھا  در اينجا ياد آوری ميشود

"  ناشناس" ِفراد م توسط يکتعداد ا٢٠٠٧ِعبدالمناف خبرنگار راديوصدای نجراب، بتاريخ بيست و چھارم ماه می  *
   .ِمورد حمله قرار گرفت و زخمی شد

ِ، گزارشگر تلويزيون آريانا، بتاريخ )دوست(احمد شکيب  * م از طرف وکGی پارلمان و نيرو ٢٠٠٧ ماه می سال ٣٠ِ
  . ِھای امنيتی مورد تھديد قرارگرفت

ِم، فريده نيکزاد مدير مسوول آژانس٢٠٠٧بتاريخ دوازدھم ماه جون سال  * ِ تھديد به ( پژواک، نامه وتلفون تھديد آميز ِ
      .دريافت نمود) مرگ

ِبتاريخ بيست و چھارم ماه جون سال مذکور، فضل الرحمن اوريا مدير مسوول ھفته نامۀ مشعل از طرف  * ِ ِ
     .قرار گرفت (تھديد به مرگ(تھديد  ِطرفداران ِجنرال رشيد دوستم مورد

ِواک وخان ولی کامران خبرنگار تلويزيون آريانا به روز بيست و ھفتم ماه جون سال ِعبدالمسعودھاشمی خبرنگار پژ *
           .م ازطرف ِنيرو ھای امنيتی متوقف ساخته شده و برخورد بسيار زشت و زننده يی با آنھا صورت گرفت٢٠٠٧

                                         

مد آصف ننگ مديرمسوول ِيکی از مجله ھای دولتی، توسط نيرو ھای م، مح٢٠٠٧به روزاول ماه جو9ی سال  *
  .مربوط به دولت تھديد گرديد

بنام کامران ميرھزار بازداشت گرديد و " کابل پرس" ِم، سردبير سايت انترنيتی ٢٠٠٧به روزھشتم ماه جو9ی سال  *
                 .متوقف شد درآن وقت ِانتشار سايت ِکابل پرس ھم

ِو يک گزارشگر دانمارکی و ) نجيب خواجه(ِم ، يک خبر نگار افغان بنام ٢٠٠٧ روزبيست و پنجم ماه جو9ی به *
  .ِرانندۀ موتر حامل ِآنھا توسط گروه طالبان ربوده شدند

ِسيد اسماعيل انصاری مديرراديو تلويزيون ملی و9يت قندوز، به روزپانزدھم ماه آگست * ِ   م، نامۀ تھديد ٢٠٠٧سال  ِ
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   .از سوی گروه طالبان دريافت نمود (تھديد به مرگ(آميز 

ِم، غGم علی صارم مديرمسوول ِ ماھنامۀ اعتصام توسط نيرو ھای اردوی ملی ٢٠٠٧بتاريخ دوم ماه سپتامبر *
  .مورد ِضرب و شتم قرار گرفت

ِ از طرف افراد مسلح مورد حمله " پيغام ملی و استقGل" م، ايستگاه راديو ٢٠٠٧به روز بيست و چھارم ماه سپتامبر * ِ
                                                         .قرار گرفت

ِم، دايان احمدی گزارشگر راديوآزادی درو9يات تخارو بدخشان توسط ِيکی از ٢٠٠٧به روز بيست ودوم ماه اکتوبر * ِ
            .يدتھديد به مرگ گرد) حبيب الرحمن) جنگ سا9ران ِمنطقه بنام

ِم، سيد پرويزکامبخش محصل فاکولته و خبرنگار روزنامۀ ٢٠٠٧به روز بيست و ھفتم ماه اکتوبر * از " جھان نو" ِ
ًاما بعدا ُحکم اعدام ملغی قرار ) .سوی نيرو ھای دولتی بازداشت و ازطرف محکمۀ و9يت بلخ محکوم به اعدام گرديد

  (.داده شد

ِاتی مديرمسوول و ھمکار راديو خليل اميری و شيرآغا نج * ِتوسط ِافراد ِمسلح مورد لت و کوب ِشديد " فرياد" ِ
   .ًقرارگرفته و شديدا مجروح گرديدند

ِتوسط افراد امنيتی رياست جمھوری درکابل مورد لت و کوب " اسوشيتد پرس" مسعود حسينی عکاس خبرگزاری  * ِ ِ
   .قرار گرفت

ِتوسط نيرو ھای امنيت ملی مورد لت و کوب قرار " استقGل" ِزارشگر راديو م، گ٢٠٠٧به روز سيزدھم فبروری  * ِ
 .گرفت

  .م، مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت٢٠٠٨به تاريخ بيست و ھشتم ماه مارچ " ظفر" ايستگاه راديو  *

 شد و بخشھايی توليد کنندۀ راديو ظفرپرتاب) خديجه احدی) ِم ، يک بمب ِدستی به منزل٢٠٠٨به تاريخ ششم اپريل  *
  .از منزل مذکور را تخريب نمود

      .شد م به قتل رسا نيده٢٠٠٥در سال  " طلوع" دوشيزه شيما رضايی گويندۀ تلويزيون  *

 . م کشته شد٢٠٠٥در سال " پيغام صلح " آقای ميوند کارمند راديو   *

ِط شوھرطالب انديش ِ خود به قتل رسانيده م توس٢٠٠٥خانم ناديه انجمن شاعره و دانشجو در و9يت ھرات، در سال  *
   .شد

      . م درو9يت قندھار کشته شد٢٠٠٦ِآقای عبدالقدوس خبر نگار تلويزيون آريانا درسال  *

   .م آقای رحمن گُل کارمند يکی از رسانه ھای دولتی در و9يت فارياب بقتل رسيد٢٠٠٧درسال  *

 .گردانندۀ تلويزيون شمشاد کشته شد، "شکيبا سنگه آماج"درھمين سال، خانم   *

 . بقتل رسيد٢٠٠٧آقای انورصالح کارمند ِيکی از برنامه ھای راديويی درخوست، در سال    *

 .کانادا  به قتل رسيد) سی تی وی) راديو ِم  آقای جاويد احمد گزارشگر٢٠٠٨در سال  *

 . کشته شدم آقای جان M ھاشم زاده کارمند ِ تلويزيون شمشاد٢٠٠٩درسال  *

 .م به قتل رسيد٢٠٠٩ِاحسان M شھيد زوی کارمند تلويزيون دولتی در و9يت لغمان در سال  *

 .م به قتل رسا نيده شد٢٠١٠عبدالمجيد بابی رييس امور فرھنگی و9يت قندھار در سال  *

رازاھالی آن و9يت به ِم، اميد خپلواک، خبرنگاربخش ِپشتوی بی بی سی در ھلمند با جمع ديگ٢٠١١درماه جو9ی *
   .شھادت رسيد

در " ميلمه" ِمدير دستگاه راديو " سادم خان بھادرزوی"  ميGدی، ٢٠١٢طالبان ِمسلح، بتاريخ دوم ماه فبروری سال *
  .و9يت پکتيا را سر بُريدند

   (70). م به قتل رسيدند٢٠١٢عبدالھادی ھمدرد، گويندۀ تلويزيون ملی و9يت ھلمند ھم درجريان سال *

 :ِھمچنان، خبرنگاران آتی درمواقع مختلف به قتل رسيدند

ِمزمل صادقی خبرنگار راديو انعکاس*  ِ ٌ                                                         
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 ِنسيم تورک خبرنگار در و9يت لغمان * 

 کاپيسا – محمد محسن ھاشمی  خبرنگار راديو صدای نجراب *

 "پرس تی وی" رنگار تلويزيون فرھاد تقدسی خب*

 جاويد احمد خبر نگار راديو آزادی در قندھار*

ھميشه بھار " ِم اطGع دادند که يکتعداد ازافراد مسلح با9ی شبکۀ راديو ٢٠١٣رسانه ھای افغانی دروسط ماه نوامبر  *
ِدر شھر جGل آباد يورش برده محافظان و کارمندان آنرا مورد لت و کوب قرار دا"     .دندِ

 ميGدی، خبرنگارمحلی افغان بنام  نوراحمد نوری که درعين حال ٢٠١٤بتاريخ بيست و چھارم ماه جنوری سال *
ِبرای روزنامۀ نيويارک تايمز نيزکار ميکرد، درو9يت ھلمند به قتل رسيد و جسد خون آلود وی توسط نيرو ھای 

                                                                          .ًامنيتی آن و9يت، در يک محل نسبتا دور افتاده کشف شد

ِم از سوی دو افسر پوليس ٢٠١٤به تاريخ نزدھم ماه اپريل " ھشت صبح " ِاکبررستمی خبرنگار تحقيقی روزنامۀ * ِ
  .حقيق و شکنجه قرار گرفتِترافيک درکابل، حينيکه با برخی از مراجعين مصاحبه مينمود، دست بند زده شده مورد ت

                                         

ِم، يکتعداد افراد ناشناس، به ٢٠١٤ماه جو9ی ١٣رسانه ھای افغانستان گزارش دادند که بتاريخ  *
ژورناليست ومجری وتھيه کنندۀ برنامه ھای اجتماعی راديوی محلی " خالد آگاه يعقوبی "ِمنزل 
وی جوان بيست . رشھر مزارداخل شده با شليک گلوله او را به قتل رسا نيدندد" لحظه " بنام 

  وھفت ساله بود، ھمسر و دو کودک داشت

 خالد آگاه يعقوبی                                                              . 

ھمچنان، پلوشه توخی ميرانزی خبرنگارراديو بيان درو9يت بلخ، 
به ) م ٢٠١٤ماه سپتمبر١٦( خورشيدی ١٣٩٣سنبله ماه ٢٥بتاريخ 

ِگفت که يک فرد " کليد " خبرگزاری . ِضرب چاقوبه قتل رسيد
ِناشناس به بھانۀ تحويلدھی کارت عروسی برای پلوشه، او را در 

             .ِنزديکی درب ورودی منزلش به قتل رسانيد و فرارنمود

                                                   

 

  بلخقتول درپلوشه توخی ميرانزی خبرنگار م

ِرييس ديده بان رسانه ھا طی يک نشست خبری درکابل گفت که   در مقايسه ٢٠١٣خشونت عليه خبر نگاران درسال " ِ
  ."ِبا سال گذشته، افزايش قابل مGحظه ای را نشان ميدھد

 خورشيدی درکابل به اطGع ھمه گانی ١٣٩٣تۀ دوم ماه جدی ِآخرين گزارشی را که مسوول ديده بان رسانه ھا درھف
ِ، خونين ترين سال در سيزده سال گذشته برای خبر نگاران افغانستان بود٢٠١٤سال  ... " :رسانيد، چنين بود ِ .
 مي6دی، يکصد وبيست و پنج مورد خشونت عليه خبر نگاران درافغانستان، توسِط مؤسسۀ ٢٠١٤درجريان سال 

ُ شده که ھشت مورِد آن شامل قتل ميشود، نه خبرنگار ھم زخمی وھشتاد تن ديگربرای مدت کوتاھی ثبت) نی(
ھشتاد . ..بازداشت شده اند وسی وھشت مورِد لت و کوب و پنجاه مورد ديگر، تھديد و اھانت به ثبت رسيده است 

                                                        ". درصد خشونت ھا توسط افراد منسوب به دولت نسبت داده شده است

ِشمار شبکه ھای تلويزيونی به شمول دولتی  "  ِمسوول ديده بان رسانه ھای افغانستان ھمچنان عGوه نمود که 
 رسانۀ چاپی ٢٥٠ دستگاه راديوی دولتی و خصوصی و ٢٠٠درحال حاضر، .درافغانستان به صد شبکه رسيده اند

   "...فعال ھستند

ِواينک، اسامی برخی ازخبر نگاران خارجی را که درافغانستان به قتل رسيدند، درج اين صفحه مينماييم ِ:  

                             م٢٠٠١ِجيمزپی ھنتر ژورناليست نظامی بعنوان نخستين قربانی خبرنگاری، پس ازحوادث سال  *
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 انگلستان" سندی ميرر " ِرابرت ھمر خبر نگار روزنامۀ  *

  م در قندھار کشته شد٢٠٠٩ميچلی لنگ  در سال *

 ِکارستن توماس خبرنگار نارويژی*

 ِکرستين ستريوی خبرنگار ويچه ويله *

 ِکارن فيشر خبرنگار ويچه ويله*

 .ه شدِپارک توک خبر نگار آلمانی با راننده اش ربود *

ًتنھا حوادث و رويداد ھای دلخراش ذکر شده نبودند که درسالھای رياست جمھوری حامد کرزی، تقريبا ھمه روزه ُرخ  ِ
ِروانی درحلقات دولتی و امنيتی حکمفرما بود که حتا ژورناليستھا و  – فرھنگی – ِميدادند، بلکه چنان وضعيت سياسی

از .  ًگزارشگران ِرسانه ھای رسمی و غير رسمی نيزعمدتا با تھديد و تعقيب و دستگيری و مرگ و مير مواجه ميشدند
نيز مورد ... لی و ِسوی ديگر، ھمين ژورناليستان،  توسط گروه ھای مسلح طالبان، مافيای مواد مخدر و قدرتمندان ِمح

                        .سرزنش و تھديد به مرگ قرار ميگرفتند

در بخش ِحمايت از " انترنيوز" که با داشتن ِشبکه ھای مختلف در و9يات افغانستان، با شبکه " نی " مؤسسۀ غيردولتی 
ميGدی، سه صد و پنجاه ٢٠١٢ سال   تا٢٠٠١رسانه ھا و خبر نگاران کار ميکند، طی گزارشی افشا نمود که از سال 

ِو چھار مورد ِقتل، تھديد، لت و کوب، اختطاف و زخمی شدن خبرنگاران درداخل افغانستان صورت گرفته است که  ِ
                                                                  : بخشی ازآن چنين بوده است

  نفر١٩. . . . .      قتل 

  نفر٩٦. . .      . تھديد 

  نفر١٠٩...    لت و کوب

  نفر٦٣. .     دستگيری 

  نفر٢١...      اختطاف 

  نفر١٩. . .      زخمی 

ِميGدی، شصت و نه مورد خشونت، ٢٠١٢تنھا درجريان ِسال " درکابل اعGم کرد که " ِديده بان رسانه ھا " ِمنبع 
ِين و تھديد خبرنگاران به ثبت رسيده است که چھل و پنج مورد ِآن ِشامل قتل، زخمی شدن، لت و کوب، بازداشت، توھ

 ميGدی، چھل مورد ِخشونت عليه خبرنگاران به ثبت رسيده ٢٠١٣و درسال . ِتوسط عمال دولت انجام داده شده است
     . است

ِت،  خبرنگاران شبکه ھمچنان گزارش داد که بيشترين قربانی و آزار را در درازنای اين مد" نی " مؤسسۀ رسانه يی 
درعين حال، رييس اجرايی .  متحمل شده  اند" پژواک " ھا ی تلويزيونی آريانا، طلوع و الجزيره و نيز خبرگزاری 

خشونت در  " : ِدربرابر خبرنگاران درشھر کابل گفت) در افغانستان ادارۀ حمايت از رسانه ھای آزاد) " نی" ادارۀ 
ِ، نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ) م ٢٠١٣جنوری و فبروری سال (دو ماه اخيرِبرابر خبرنگاران ِافغانی در 

... "  بيشتراين خشونتھا از سوی برخی از مقام ھای حکومتی  صورت گرفته اند...  فيصد افزايش يافته است ١٢٠
)٧١(  

ِعبدالحميد مبارز رييس انجمن خبرنگاران افغانستان نيز اظھار داشت که عث نگرانی ماست و ما آنرا چيزيکه با " ِ
ًشديدا محکوم ميکنيم اينست که بدون پرسان نکردن ِوقايعی که خبر نگاران به آن دچارميشوند، ھيچ کس محاکمه 

          ؟. نشده، ھيچ کس جزا نديده و تا حال ما نديديم کسی که خبرنگار را لت و کوب کرده باشد، جزا ديده باشد

" ِم گزارش تازه يی را به نشر رسانيد که حاکی ازلت و کوب خبرنگار٢٠١٣جو9ی خبرگزاری بی بی سی در ماه 
ِرويداد ضد دموکراتيک و ضد قانونی يک مقام رسمی  اين. بنام نصرت M اقبال توسط والی و9يت پروان بود" ُبخدی

ًدولت حامد کرزی، ازسوی رسانه ھای غيردولتی افغانستان وسيعا محکوم گرديد ِالی پروان موضوع لت ھرچند و. ِ
ِوکوب خبرنگار را رد کرد، اما رسانه ھا عکس خون آلود نصرت M اقبال را نيز به نشر رسا نيدند در گزارشھا آمده . ِ

ِبود که دليل اين اقدام خشونت آميز والی پروان اين بوده که خبرنگار مذکورقبG مواردی از فساد اداری را افشا نموده  ً ِ ِ ِ  
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  . اب آقای بصير سالنگی والی پروان نگاشته بوده استو نقدی بر کت

ِشورای اجرائيۀ اتحاديۀ ملی ژوناليستان افغانستان طی نشريک اعGميۀ رسمی بتاريخ چھارشنبه نھم ماه سنبلۀ  ِ١٣٩٢ 
خورشيدی ادعا کرد که ظرف سه روز، سه ژورناليست افغان از سوی افراد و منابع دولتی مورد ِلت و کوب شديد 

دراعGميه تذکر داده شده بود که عGوه از نصرت M اقبال که ازاو دربا9 تذکرداديم، به روز پنجم ماه . ارگرفتندقر
ِاسد، دو تن از خبر نگاران ِ تلويزيون سيمای مھر درو9يت تخارو فلمبردار تلويزيون تنوير درشھرپلخمری مرکز  ِ ِ

  .ولتی مورد لت و کوب قرار گرفتندِو9يت بغGن نيز توسط افراد مسلح و ماموران د

 

                     
  خبرنگاری که توسط جنرال ظاھر اغبر                     نصرت M اقبال خبرنگارزخمی شده

  مورد لت و کوب قرار گرفت                                                                  

 

درگزارش آمده بود .  درکابل نيز اطGع داد٣ن ازلت و کوب خبرنگار تلويزيون ورزشی خبرگزاری بی بی سی ھمچنا
ًکه خبرنگارمذکور ازسوی افراد ناشناس وقتی شديدا مورد لت و کوب قرار گرفت و زخمی شد که ساعتی پيش ازآن،  ِ

بر رييس کميتۀ ملی المپيک ِ در جريان يک مصاحبۀ تلويزيونی، توسط ِ جنرال ظاھراغ١خبرنگاران ِشبکۀ تلويزيونی 
، باساس اسنادی که ١ِعGوه نمود که  خبرنگار تلويزيونی ) نی) ِبی بی سی از قول ديده بان ِرسانه ھا. تھديد شده بودند

در رابطه به فساد اداری در کميتۀ ملی المپيک بدست آورده بود، ميخواست با رييس اين کميته مصاحبه يی انجام دھد، 
                                                                    . تھديد شده بودولی ازسوی رييس

 خورشيدی گزارش داد که خبرنگار، فلم بردار و رانندۀ ١٣٩٢روزنامۀ ھشت صبح کابل، بتاريخ ھجدھم ماه جدی سال 
ِموتر مربوط به دستگاه تلويزيون  ست جمھوری، درناحيۀ دوم شھر کابل توسط يکی از مقام ھای دفتر ريا"  خورشيد" ِ

" چنانکه نگارندۀ اين سطورنيزفلم مستند صحنۀ لت و کوب را که از تلويزيون . مورد لت و کوب و توھين قرار گرفتند
که  درجھت حمايت از رسانه ھا و خبرنگاران  فعاليت ميکند، " نی " مؤسسۀ . به نشر رسيد، مشاھده نمودم" خورشيد 

اظھار داشت که تحقير و لت و کوب خبرنگاران ُجرم  يی، اين عمل مقام ھای دولتی را محکوم نمودهطی نشر اعGميه 
  .ِاست و مادامکه مقام ھای دولتی مغاير قانون حرکت ميکنند، اين خود قابل محکوميت پنداشته ميشود

مطالبی را به  {ۀ رسانه ھاحمايت کنند{" نی " م از قول مؤسسۀ ٢٠١٣ ماه دسامبر٣٠خبرگزاری بی بی سی بتاريخ  
، ھفتاد و شش مورد خشونت با ٢٠١٣درسال  "  : نشر رسا نيد که ما اينک بخشھايی ازآن را در اينجا درج ميکنيم

در اين سال، سه خبرنگار کشته، ھفت خبرنگار زخمی ، شش خبرنگاربازداشت، . خبرنگاران صورت گرفته است 
   ".شش خبرنگار تھديد و توھين شده اندسی و چھار خبرنگار لت و کوب و بيست و 

در ...  خورشيدی گزارش دادند که يک خبرنگار خارجی بنام ١٣٩٢رسانه ھای افغانستان بتاريخ بيستم ماه حوت سال 
نام " نيل ھورنر" ِخبرنگار کشته شده پنجاو يک ساله بوده . ِمنطقۀ وزيراکبرخان شھرکابل به ضرب گلوله کشته شد

                                                                                             .ديو سويدن کارميکردداشت و برای را
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مسووليت اين قتل ِسياسی " محاذ فدايی تحريک اسGمی طالبان " رسانه ھای افغانستان، گروھی بنام  ِنظربه گزارش  
                                                        .را بعھده گرفتند

اتحاديۀ ملی ژورناليستان  ِخورشيدی ازقول١٣٩٣برخی از رسانه ھای افغانستان بتاريخ پنجم ماه جوزای سال 
. . . ِکارمندان حکومت ِافغانستان، بيشترين رقم ِخشونت عليه خبرنگاران را مرتکب شدند " : افغانستان نوشتند که

اتحاديۀ   "...ت ھای قندھار و قندوز از سوی ماموران امنيتی مورد خشونت قرار گرفتندچندين خبرنگار در وMي
درحاليکه ھرگونه بزرگ نمايی حم6ت تروريستی مردود است، ازنيرو  " : مذکورطی انتشار يک اعGميه تذکرداد که

  "...به اين گونه حوادث نشوندھای امنيتی تقاضا داريم تا مانع ِکار ِخبر نگاران درجمع آوری اط6عات در رابطه 

اين، نمونه ھای اندکی ازجنايت ھا، تھديد ھا و نقض حقوق بشرتوسط جناح ھای مختلف دولتی، طالبی و تنظيمی بود 
ِالبته درعين روزھا و جريان ِسالھای فوق الذکر، ده ھا وصدھا حادثۀ خونين . که دراينجا درج گرديد

   .ع پيوسته است که شرح ھمۀ آنھا ھفتاد من کاغذ ميخواھدِديگرنيزدرسرزمين غمديدۀ ما به وقو

ِتنھا عمل ضرب و شتم خبرنگاران از سوی منابع دولتی ادامه نداشت، سخنگوی وزارت امورداخلۀ افغانستان در ھفتۀ  ِ
ًم، طی کنفرانس مطبوعاتی رسما اعGم نمود که در گسترۀ صرفا يک ھفته، به تعداد يکصد٢٠١١اخيرماه جنوری   و ً

و ) غيرنظامی(ًوی ھمچنان اظھارداشت که در ماه جنوری جمعا سی ھشت نفرُملکی . نود و يک نفر به قتل رسيده اند
درھفتۀ ) يوناما) در افغانستان دفترنماينده گی سازمان ملل. بيست و ھشت نفرپوليس جان ھای شان را از دست داده اند

ُطی چھارسال گذشته به تعداد نه ھزارغيرنظامی افغانستان  "  که خورشيدی رسمأ اعGم نمود١٣٩٠اول ماه ثور سال  ِ
ِمسوول بخش حقوق بشراين دفتر اظھار نمود که " گينو"خانم   " کشته شده اند ِ زياد ترين رقم ِتلفات ِافراد در اثرماين " ِ

ِھای کارگزاری شده، بمبارانھا، حمGت انتحاری، ماين ِکناره جاده و پرتاب راکت  . صورت گرفته است) موشک(ِ
وزارت امورخارجۀ  ايا9ت متحدۀ  امريکا گزارشی از وضعيت " ادارۀ دموکراسی، حقوق بشر و کار" که  گفتنی است

                   : حقوق بشر در افغانستان منتشر نمود که دران تذکر رفت

وق بشر چه از سوی برخی بخش افغانستان به تازه گی چند دھه جنگ داخلی را پشت سرگذاشته که نقض حق... "
کارنامه ی حقوق بشر افغانستان در اين سال ھمچنان . . . ھای حکومت و چه شورشيان، ازجمله طالبان، ادامه دارد 

ِبه دليل ضعف نھاد ھای مرکزی، ادامه شورش ھای مرگبار و خارج نشدن کشور از دوره ی نقاھت پس ازدو دھه 
 در حمله ی نيروھای ائت6ف ٢٠٠١پس از ساقط شدن ِحکومت طالبان در سال ھرچند . . . جنگ داخلی، ضعيف بود

پس از  به رھبری امريکا يک قانون اساسی تازه در اين کشور نوشته شد و طی دو سال اخير دولت و پارلمانی تازه
  " .دبرگزاری انتخابات روی کار آمدند، اما دولت مرکزی ھنوز کنترول ِکامل ِاين کشور را در دست ندار

مواردی که درآن نيرو ھای امنيتی و جنايی مرتکب کشتار ھای غيرقانونی و شکنجه  " : درگزارش ھمچنان آمده بود
ُبرع6وه، درگيری ميان قبايل و قوماندانان ِمحلی رقيب به تلفاِت پرشماری درميان .  ادامه يافت٢٠٠٥شدند، درسال 

، شکنجه، شرايط ِبِد زندانھا، مصوونيِت مقام ھا، بازداشت ھای کشتار ھای غير قانونی. . . غيرنظاميان منجرشد
طوMنی پيش ازمحاکمه، سؤاستفاده از قدرت توسط قوماندان ھای محلی، محدوديت  آزادی ھای حقوقی و مدنی، 
خشونت و تبعيض اجتماعی عليه زنان و اقليت ھا، قاچاق انسان، نقض حقوق کارگران  وکار کشيدن از کودکان ھمه 

    )٧٢. "  (   ھمه مشک6تی ھستند که سال گذشته  در افغانستا ن گزارش شده است و

ِپيرامون "  ناتو" ِ ميGدی، گزارشی را از قول منابع ٢٠٠٩درماه فبروری سال " ويکيليکس " به ھمين سلسله، وبسايت 
 : ِتلفات جانی در افغانستان چنين به نشر رسانيد

ِويکيليکس ھمچنان از قول بخش امنيتی   "...  درصد افزايش يافته است٤٥غانستان، ِقربانيان غيرنظامی جنگ اف " ِ "
ِآمارجنگ، افزايش  " : نوشت که" ايساف  .  درصدی تلفاِت  جانِب نيرو ھای بين المللی را به نمايش ميگذارد٣٥ِ

} مسلحانه { اشی از حم6ِت  درصد  و قربانی ھای ن٥٠ِتلفاِت غيرنظامی که در اثر قتل و  اختطاف صورت گرفته، 
   ". در صد بوده است١١٩باMی تأسيساِت دولت ِحامد کرزی، دوچندان ، يعنی 

ويا قضات طالبزدۀ عقب گرا قرارگرفته " جھادی – تنظيمی" ًنھادھای قضايی و امنيتی کشورکه عمدتا دراختيارعناصر
ِبود، نيز با دستگيريھا و صدوراحکام ناشيانۀ حبس ھای درازم عليه ) اعدام(ِدت و حتا تقاضای اشد مجازات ِ



  
 

 

  ٨تر ٨  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن	ين 

  ئ ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ِژورناليستان، نويسنده گان و دگرانديشان، آيينۀ تمام نمای نقض آشکار حقوق بشروسرکوب ِحق آزادی افکار وبيان و  ِ ِ
ِدر يک کGم، نمونۀ کامل عقب روی درعصردرخشان علم و فرھنگ شدند ِ اين اعمال و رويداد ھا در حالی صورت . ِ

ِ نيرو ھای مسلح کشور ھای اروپايی وامريکايی، عناصر وشبکه ھای اطGعاتی آنھا، نماينده گان مؤسسات ميگرفت که ِ
حقوق بشرسازمان ملل، کميته ھا وکميسيونھای نظارتی ممالک دموکراسی خواه جھان درافغانستان حضورفزيکی 

  .داشتند

 

 ادامه دارد


