
 په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې
 سیمه اییزه رسنۍ په لومړۍ لیکه کې

مو ټاکنو په درشلید بې پولې خبریالنو ټولنې د افغانستان په اسلمي  جهموریت کې د ولسمشرۍ د در
کې په دغه هیواد کې د معلوماتو د آزادۍ کچه په داسې حال کې ارزولې ده چې د یوې خوا رسنۍ به

ددغو ټاکنو په خبري پوښښ کې عمده رول ولوبوي او له بلې خوا رسنۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه د
زیږدیدلي نا څرګند وضعیت او ګواښونو سره مخ دي.

دا رپوټ د دوه زره دیارلسم کال د سپټمبر په میاشت کابل او د افغانستان دریو شمالي ولیتونو پروان ،
کاپیسا او پنجشیر ته د بې پولې خبریالنو د ټولنې د هییت د سفر نتیجه ده چې رسنیو او خبریالنو ته د

 لپاره ترسره شوی وو.ولوګواښونو د معلوم
د کتنو له مخې په دغو ولیتونو کې چې دولس کاله وړاندې په لومړي  ځل آزاد شوي د معلومات آزادي تر

ډیر بریده د هیواد د نورو برخو په څیر ده.
همدا شان بې پولې خبریالنو د انتخاباتو په وخت د خبریالنو د خونديتوب او انتخاباتو لپاره د هغوی د چمتو

کولو په نیت یو معلوماتي کمپاین هم په لره واچوو.



افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې اساسي قانون او نور قوانین یې د معلومات آزادي 
 ددغې په سختۍ ترلسه شوي  حق سره سره رسنیو ته پکار دي چې د سیاسي بې خوندي کوي ، خو

ثباتۍ او ګډوډۍ چې ټوله افغاني  ټولنه یې په عمومي توګه او خبریالن په ځانګړي توګه اغیزمن کړي دي.

  د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رسنیو عمده رول

د اپریل د پنځمې ورځې د ولمسشرۍ ټاکنې به له ډیرې نږدې د ملي او نړیوالو څارونکو لخوا وڅارل شي
ددغو ټاکنو په ترڅ کې به د جمهور ریس حامد کرزي ځای ناستی چې له دوه زره او لومړي  کال راپدې خوا

د طالبانو د رژیم له ړنګیدو را وروسته په واک کې دی ، وټاکل شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ یو کاندید د دریم ځل لپاره په ټاکنو کې برخه نه

شي اخیستی.
افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د اکتوبر په شپږمه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کاندیدولو د بهیر پای

ته رسیدولو وروسته د نوامبر په شلمه د ولسمشرۍ د کاندیدانو وروستی لست اعلن کړ.

په دغو ټاکنو کې د مخکښو کاندیدانو په ډله کې اقتصاد پوه او د ملګرو ملتونو پخوانی مامور ډاکتر اشرف
غني احمدزی ، ډاکټر زلمی رسول چې د ولسمشرۍ د کاندیدولو د اعلن د مخه پورې د بهرنیو چارو د
وزیر په حیث کار کاوه د پنجشیر د مقاومت یو مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکتر عبدا عبدا د

پخوانیو مجاهدینو یو پښتون مشر استاد عبدرب رسول سیاف او قطب الدین هلل چې په نولس سوه درې
نویم او نولس شپږ نویم کلنو کې د صدراعظم د مرستیال په توګه چارې سرته رسولي او همدا شان د

حکمتیار په مشرۍ د سخت دریځه اسلمي حزب د سیاسي چارو د غړي په توګه هم وظیفه سرته
رسولې ده.



ددغو ټاکنو مشروعیت افغانستان نه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو له امله خورا زیات اهمیت
لري.

د معلوماتي منابعو او آزادو او دیموکراتیکو ټاکنو دبه  او فساد ته په کتنې رسنۍ نپه ټاکنو کې د ممکنه غب
 په وړاندې کولو کې عمده رول ولوبوي.وڅارنې په برخه کې خلکو ته د معلومات

  د ټاکنو خبري پوښښ ( یوه مدني وظیفه)

(د مسلکي مسولیت ترڅنګ د ټاکنودا د پژواک خبري آژانس د ریس دانش کړوخیل خبرې دي 
خبري پوښښ زموږ مدني وظیفه هم ده، دا یوازې د کاندیدانو او د هغوی د پروګرامونو د اعلن مسله نه ده
موږ ته پکار دي چې خلکو ته د هغوی د غوښتنو د څرګندولو حق د پاره زمینه په لس ورکړو، موږ د ټاکنو په

وخت او د ټاکنو را وروسته هم د خپلو هیوادوالو پر وړاندې مسولیت لرو په تیرو ټاکنو کې ښاغلي کرزي
خپل پروګرام خپور کړی وو چې پکې خلکو ته تر سلو پورې وعدې ورکړې وې موږ ګورو چې په سختۍ

سره ددغو سلو وعدو ایله اوه وعدو ته د عمل جامه اغوستل شوې ده.
پژواک هغو خبریالنو ته چې ټاکنې تر پوښښ راولي د اخلقي ضوابطو یو چارتر هم په خپل سایټ کې

خپور کړی دی ، همدا شان موږ خپل سایټ  کې هر ولیت لپاره یوه پاڼه ځانګړې ده.
موږ فکر کوو چې خبریالنو ته د ګواښونو او د هغوی پروړاندې د زور زیاتي او یو لړ ستونزو سره سره به که

چیرې موږ په مسلکي توګه ټاکنې تر پوښښ راولو ، ټاکنې به بریالۍ اوسي.
ضیا بومیا خبریال او په افغانستان کې د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې استازی په دې باب داسې

نظر لري:
(موږ وظیفه لرو چې خلکو نه وغواړو او هغوی وهڅوو چې خپله رایه ورکړي او د خپل هیواد د راتلونکې په

ټاکنو کې برخه واخلي، همداشان موږ غواړو ډاډه شو چې خلک طالبانو او نورو هغو ډلو چې د دیموکراتیک
بهیر د نه شتون نه ګټه پورته کوي د هغوی د ګواښونو پروا ونه ساتي او په ټاکنو کې برخه واخلي).

د رسنیو د کارکوونکو پروړاندې ګواښونه 

وویل د طالبانو د حکومت له ړنګیدو را پدې خوا که څه هم چې له لومړیو ټاکنو نه تر دویمو ټاکنوضیا بومیا 
پورې خبریالنو ته ګواښونه زیات شوي او د بیان د آزادي پروړاندې محدودیتونه زیات شوي خو رسنیو د ټاکنو

لپاره په چمتوالي او د ټاکنو په ترسره کیدو کې عمده رول لوبولی دی.

زه فکر کوم ددغو ټاکنو دمخه د ټاکنو په وخت او وروسته به خبریالن له دوو عمده ګواښونو سره مخ شي
فشار او فساد.

پوښتنه دا نه ده چې آیا موږ به ورسره مقاومت وکړو ، بلکې پوښتنه دا ده چې څنګه په یو داسې هیواد
کې چې مفسد عالي رتبه مامورین د ل بډایتوب لپاره د خپل قوت زیاتیدل غواړي  او جنګ سالران ل هم د

پام وړ قوت او نفوذ نه برخمن دي موږ څنګه مقاومت وکړو.

 د افغان خبریالنو د ملي اتحادیې اجرایوي ریس په دې باب وویل :فهیم دشتي
(روان تاوتریخوالی او موجود ګواښونه په دیموکراتیکه او عادلنه توګه د ټاکنو ترسره کولو مخه نیسي خو

موږ د پرمخ تللو پریکړه کړې ده.

پوښتنه دا ده چې آیا موږ د خبریالنو په توګه ددې امکانات لرو چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوو؟
شخصآ زه ویلی شم چې موږ یې کولی شو، د تیرو ټاکنو په نسبت رسنۍ پراخه شوي او موږ د تیر په

نسبت اوس ډیر مسلکي خبریالن لرو که چیرې هغوی وغواړي د یوه خبریال او څارونکي په توګه خپل رول
ولوبوي هغوی په دغو ټاکنو کې چې د افغانستان د راتلونکې لپاره خورا زیات اهمیت لري دغسې رول

لوبولی شي ، خو دا د حکومت مسولیت هم دی.
 په دې هکله داسې وايي :ضیا بومیا

آیا حکومت په ریښتیا غواړي چې له خبریالنو نه ملتړ وکړي ؟
زه په دې باب خوشبینه نه یم.



 وویل : (تر کومه چې د خبریالنو پورې اړه لري د اطلعاتو او فرهنګ وزارت د رول په هکله یوفهیم دشتي
لړ غلط فهمۍ وجود لري په دوو مواردو کې معلوماتو ته د لس رسۍ د قانون په برخه کې او د رسنیو د

سرغړونې د ارزونې کمیسیون په برخه کې .
د رسنیو کمیسیون او د رسنیو قوانین پورې د پرتو ستونزو سره سره زه فکر کوم چې په کار نه دي چې

خپله وظیفه ترسره نه کړو
.

 وویل :ديیمبارز راشد حکومت د مسولیت په باب د اطلعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین 
(رسنۍ په دې ټاکنو کې د ویلو لپاره څه لري نن سبا زموږ رسنۍ ډیرې متنوې او مخ په وده روانې دي او

فعالې هم دي.
په دې کې شک نشته چې د زور زیاتي  په څیر ستونزې شته دی خو دا یوه داسې ستونزه نه ده چې

یوازې ټاکنو پورې مربوط اوسي ، زه غواړم خبریالنو ته ډاډ ورکړم چې هغوی به د خپلو مسلکي کارونو په
ترسره کولو کې زموږ ملتړ له ځان سره ولري.

زه همداشان غواړم دا ووایم چې خبریالنو ته هم پکار دي چې په مسلکي توګه عمل وکړي او دا ځکه
چې کله کله په خپله د خبریالنو لخوا هم سپکې سپورې ویل کیږي).

 وویل:ديیراش
(دا سمه ده موږ معلوماتو ته د لس رسي قانون په نافذیدو کې ډیر وخت ضایع کړی دی ، خو پکار دي چې

دا هیر نه شي چې دا ددې هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغسې قانون رامنځ ته کیږي، دوهم
دا چې ددغه قانون د مسودې په ترتیبولو کې مختلفو ادارو برخه لرله چې د هغوی ترمنځ همغږي راوستل

هم ډیر ستونزمن کار وو.

اساسآ د اطلعاتو او فرهنګ وزارت او له فساد سره د مبارزې ادارې ددې قانون مسودې ته وروستۍ بڼه
ورکړه چې بیا وروسته دا مسوده کابینې ته واستول شوه چې پکې د کابینې لخوا یو لړ وړاندیزونه او

سپارښتنې وړاندې شوې.
په مسوده کې د کابینې د وړاندیزونو ته د ځای ورکول لپاره یو کمیسیون ته وظیفه وسپارل شوه دغه

کمیسیون په مسوده کې د بدلون راوستو وروسته ، مسوده پارلمان ته واستوله.

موږله ټولو امکاناتو نه کار اخلو ترڅو دا قانون د اپریل د میاشتې د ټاکنو مخکې پلی شي ، دا قانون
خبریالنو سره د مسلو په برابرلو کې مرسته کوي ، زه فکر نه کوم چې دغه قانون نه شتون به په راروانو
انتخاباتو کې خبریالنو ته کومه ستونزه جوړه کړي ، موږ ددغه قانون پرته پنځه ځلې انتخابات ترسره کړي
دي او زه دا هم نه ګڼم چې هیڅ کاندید به دا توان ولري چې پوښتنه ځواب نه کړي که د هې موضوع په

هکله اوسي.



 رسنۍ او خبریالن او زور زیاتي سره مخ کیدل

یو د عمده عواملو نه چې رسنۍ ورسره مخ دي د امنیتد خبرونو برابرونکي ، زور زیاتی او معافیت: 
نشتوالی دی د هیواد جنوب او ختیځ چې په بلقوه توګه د طالبانو تر کنترول لندې دي خبر جوړونکي دي

( تورې سوړې ) په دغو سیمو کې د رسنیو فعالتونه د هیواد د نورو برخو په نسبت خورا کم دي.
دغې تورې سوړې د هیواد نورو برخو ته هم د پراخیدو په حال کې دي ، رسنیو پروړاندې د یو غیر دوستانه

 دی هغوی چې د خبریالنو قاتلین دي او د هغوی پروړاندې په زور زیاتي معافیتچاپیریال شتون علت ، 
 کې لس لري د هغوی په نیولو او د قانون منګلو ته په سپارلو کې د پولیسو او د عدلي او قضايي چارواکو
 بې وسي او د ارادې نه شتون د قانون د حاکمیت د پلي کیدولو په برخه کې د افغان حکومت په تعهداتو

باندې شکونه را ولړوي.



په تیرو دولسو کلنو کې د افغان رسنیو کارکوونکو خورا زیاته قرباني  ورکړې ده ، له دوه زره او دویم کال
 خبریالن وژل شوي دي.نولسراپدې خوا د خپل مسلک پورې اړوندو مسلو پورې په تړاو لږترلږه 

ددغو قتلو په اکثره قضیو کې قاتلینو ته سزا نه ده ورکړل شوې د دوه زره او اوم کال د جون په میاشت کې
 ،  په دوه زره اتم کال د جون په میاشت کې د پژواکذکیه ذکيد پروان ولیت د سولې د راډیو مشره 
 ، د دوه زره او نهم کال په اګست کې د پژواکعبدالصمد روحانيخبري آژآنس و بي بي سي خبریال 

جاوید احمد ، د همدې کال د مارچ په میاشت کې خپلواک خبریال جان ا هاشم زادهبل خبریال 
قاتلین او دسیسه جوړونکي د مجازاتو پرته پاتې دي.

 چې دمحمد حسن هاشميد دوه زره او دیارلسم کال د می په شلمه یو ځوان دیرش کلن خبریال 
کاپیسا په ولیت کې د نجراب سیمه اییزې راډیو ته کار کاوه د خپلې کورنۍ د سخت دریځو غړو لخوا ووژل

شو.

شاهدانو ، همکارانو او خپلوانو یې ویلي دي چې د راپورونو له مخې د هغې د کورنۍ ځینو غړو ددې لپاره
 خپل ژورنالیستیکي مسلک او د نجراب راډیو سره خپله همکاري پریږدي ، هغه ګواښلیهاشميچې 

وو.
څارونوال هم پکې حاضر نه وو ،چې د کاپیسا یوې محکمې د بندو دروازو شاته په یوې قضايي غونډه کې  

دوه مدعیان د هغه پلر او یو ورور د سپټمبر په اتلسمه بری الزمه اعلن کړل.
 بند سزااورول شوې وه د بلې محکمې لخوا بري الزمه وګڼل شول. کالو دشپاړس د دوه نورو ورونو ته یې

د کورنیو غړو یې ځیني قاضیان د بډو په اخیستو تورن کړي دي.

بې پلولې خبریالنو ته ویلي چې : سید مخدوم رهین د اطلعاتو او فرهنګ وزیر

( حکومت چې هر هغه څه په وس پوره وي او ممکن اوسي د عدالت د پلي کیدو لپاره ترسره کړي).
 پریکړه دا د دوه زره او څوارلسم کال د جنورۍ په اتمه سترې محکمې په یوه قضايي حکم کې د محکمې

غیر قانوي وګڼله او دوسیه یې بیرته کاپیسا ته ولیږله ، د سترې محکمې دا پریکړه د بې پولې بریالنو او د
رسنیو د ملتړ د نورو ادارو لخوا ستایل شوې ده ، خو د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملتړ د ادارې نی یو

 په دې باب وايي :صدیق ا توحیديچارواکي 

( ویره شته دی چې په کاپیسا کې ورته حالت بیا هم تکرار شي ، ددې لپاره چې قاتلین په قضیه کې
مداخله ونه کړي پکار وو چې دا قضیه په کابل کې یوې محکمې ته محول شوې وای).

 د بهرنیو ځواکونو د غفلت په نتیجه کې ووژلاحمد امید خپلواک او سلطان مناديدوه افغان خبریالن 
شول،

د دوه زره یولسم کال د سپتمبر په میاشت کې د راپورونو له مخې نړیوالو مرستندویه سوله ساتو ځواکونو
( آیساف ) د خپلواک د وژل کیدو په برخه کې خپل مسولیت منلی دی ، خو تر اوسه ل برطانوي ځواکونو او

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د منادي د وژل کیدو په باب د خپلو پلټنو راپور نه دی خپور کړی.

منادي د دوه زره او نهم کال د سپتمبر په نهمه د برطانوي ځواکونو د عملیاتو په وخت وژل شوی دی.
د هغه کورنۍ په پرلپسې توګه د منادي د وژل کیدو په باب د حقایقو څرګندیدل او د عدالت پلي کیدل

غواړي.

 چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې بې پولې خبریالنو ته ویلي چې :یو افغان خبریال

( ویره تل له موږ سره زموږ په کار ملګرې ده ، په ځانګړې توګه کله چې موږ د فساد په دوسیو کې د
عالي رتبه مامورینو د لس لرلو په باب غږیږو دا ویره دومره زیاته ده چې یو شمیر خبریالن یې دې ته اړ

ایستلي چې خپلې سیمې پریږدي.



موږ په پراخه کچه د مسلکي ژورنالنیزم تشه وینو په ځانګړې توګه هغوی چې د تحقیقاتي ژورنالیزم په
برخه کې کار کوي).

 دغې غیراستازی عماد الدین روستاييپه پروان کې د نړیوالو رسنیو د ملتړ ( آی ایم ایس ) 
حکومتي ادارې یا این جي او او هغه خبریالنو ته چې ورسره کار کوي  ، د ورپیښو ګواښونو په باب اندیښنه

ښودلې ده.

( په دې وروستیو کې د خبریالنو پروړاندې زور زیاتی او ګواښونه زیات شوي  دي دا ډول ګواښونه په
د سپکاوي نه نیولې بیا فزیکي بریدونه او حتی د خبریالنو په ادارو د چاودی بیلبیلو ډولونو را څرګندیږي.

دونکو موادو بریدونه هم پکې شامل دي.مختلف کسان په دغو سرغړونکو کې لس لري خو اکثره یې جنګ
.)سالران او عالي رتبه حکومتي  چارواکي دي

 ښخینه خبریالنې په لومړۍ لیکه کې:
په تیرو شپږو کلنو کې په یو شمیر ښځینه خبریالنو باندې بریدونه شوي ، ګواښل شوي او غلې کړای

شوي دي.
 چې د کلید راډیو میډیا ګروپ مشري کوي وايي  چې ( په تیر کال کې د ښځینهنجیبه ایوبيمیرمن  

خبریالنو پروړاندې د زور زیاتي پیښې اته شپیته فیصده زیاتې شوي دي.میرمن ایوبي تیر کال د سپټمبر
په دوه ویشتمه یو کنفرانس ته چې د بې پولې خبریالنو لخوا یې بندو بس شوی وو وویل :

(په رسنیو کې د ښځو ګډون یو لوی
پرمختګ دی خو هغوی اوس هم بې

شمیره ستونزو سره مخ دي په ځانګړي
توګه هغوی چې خبریالنې دي.په

ښځینه خبریالنو باندې فشار د دوه زره او
اوم کال راپدې خوا زیات شوی دی په

ځانګړې توګه په ولیتونو کې).

میرمند وخت خبري آژانس مشره 
 ددې سربیره وايي  چې زورفریده نیکزاد

زیاتی د رسنیو په کارکوونکو اغیزه کړې
ښځینه خبریالنې د ټولنیزو مسایلو

قرباني هم دي چې اکثره د هغوی د
کورنیو او د نږدې خپلوانو لخوا ورته

برابریږي.
(په ځینو مواردو کې په خپله کورنۍ د
ویرې ګواښونو او زور زیاتي نه بهر چې

ښځې ورسره مخ دي په ښځینه
خبریالنو باندې د فشار سبب ګرځي).

.بکس : د ذکیې قاتلین وژل شوي دي

 چې د صدای صلح ( سولې غږ ) راډیو یې د شمالي ولیت پروان په ذکیه ذکيافغانه مطرحه ژورنالسته



 میلدي کال د جون۲۰۰۷جبل السراج کې چلوله، د دوو یا درېیو وسلوالو له خوا ووژل شوه، وسله وال د 
د میاشتې په شپږمه نېټه د ورځې وختي د ذکیه ذکي کور ته ننوتل او د هغې د دوه کلن زوی په مخ کې

.په ذکي باندې اووه ځلې ډزې وکړلې
هغې غوره ګڼله چې راډیو یې د ټولنې د اوسېدونکو ځای او یا کور وي، یوازینی ځای چې خلک پکې بې

.له کومې ویرې، ازادانه خبرې وکړای شي

او د هغې د راډیو کارکوونکي څو ځله د سیمي د جګړه مارو له خوا ګواښل شوي ووذکیه ذکي 
د هغې د وژل کېدو راهېسې په تېرو اوو کلونو کې د مسؤلینو او ادارو له خوا هیڅ ډول پلټنه او ګروېږنه نده

شوې
څو مشکوک کسان د ذکیې د پېښې په تړاوو ونیول شول، خو د شپږو میاشتو توقیف وروسته بېرته

خوشې شول
.نه هم د ذکیې د وژلو طرحه کوونکي پېژندل شوي او نه هم د پېښې مرتکبین

د قتل پلن جوړونکي ل له پیله توانېدلي وو چې پولیس ددې پېښې په ذکیې ځینې خبریالن وايي، د
تړاوو له پلټنو وګرځوي
 زېږدیز کال د سپټمبر۲۰۱۲د بې پولې خبریالنو ټولنې ته د  رد اطلعاتو او فرهنګ وزیخو سره له دې هم 

قاتلین په سزا رسول شوي دي، دوی په نورو قضیو کې نیول شوي دي، دوه"  :په نهه ویشتمه نېټه وویل
هغه تر دې زیات معلومات او توضیحات ور نه".له دوی مړه شوي او یو له دوی ل هم په  زندان کې دی

 قاتلین د حزب ذکیېد بې پولې خبریالنو د معلوماتو په اساس چې ترلسه کړي یې دي، د. کړل
ګڼو سرچینو ویلي چې د ذکیې له وژلو څو. پلویان ووګلبدین حکمتیار اسلمي د مؤسس او رهبر 

.میاشتې مخکې حکمتیار د هغې په خلف فتوه صادره کړه. او پکې یې ویلي وو که تاسې غواړئ."
د یوې سخت دریځې راډيکاله ډلې په توګه "اسلم وساتئ، نو تاسې باید ددې ښځې غږ غلی کړئ

حزب اسلمي له افغان حکومت او د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو په جګړه کې د هغوی ملګرتیا
 .کوي، خو په عین وخت کې په افغان حکومت کې خپل استازي هم لري

له پیله تر اوسه د طالبانو او حزب اسلمي ځینې غړي په کابل کې اوسي او په رسمي ډول یې له خپلو
.وروڼو فاصله نېولې ده خو په عمل کې دوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په منځګړیتوب کوي

 چې د حزبخو قطب الدین هلل په ټاکنو کې د ګډون د پریکوڼ اعلن کوي، حکمتیارکه څه هم 
غړیددې ګوند بل .اسلمي د سیاسي څانګې غړی دی، د جمهوري ریاست په ټاکنو کې نوماند دی

ډاکټر عبدا بیا د انجنیر محمد خان
د کمپاین لپاره د هغه مرستیالعبدا 

.نوماند دی

 :د پولیسو یوه لوړ پوړي چارواکي وویل
لومړی مشکوک چې د وژل شوې خبریالې د

وژلو د لس لرونکې ډلې مشري یې کړې وه،
له دغې پېښې یو کال وروسته د بهرنیو

ځواکونو له خوا ووژل شو، نوموړی یو له هغو
بریدکوونکو نه وو چې په سیمه کې یې په
نظامي اډو بریدونه کول، حکومت پدې ښه

پوهېده چې هغه د حزب اسلمي یو محلي
مشر وو، خو حکومت پدې نه پوهېده چې د

.ذکیه ذکي په وژنه کې یې لس درلود



مونږ چې کله د هغه ټوپک پیدا کړ نو وپوهېدو چې دا هغه ټوپک دی چې ژورنالسته پرې هم وژل شوې
ده، د نورو دوو بریدکوونکو په تړاوو یو په زندان کې د نورو جرمونو د ارتکاب په خاطر دی او درېیم هم ښکاره

.ده چې په زندان کې دی

بخښنه د تاوتریخوالي کړۍ ل تغذیه کوي او ځېنې ښځینه خبریالنې دې ته هڅوي چې ژورنالستیک
فعالیتونه پرېږدي

 چې نه یې غوښتل نوم یې واخېستل د یوه خصوصي تلویزیون نطاقېد افغانستان په شمال کې
 :شي، د بې پولې خبریالنو ټولنې ته وویل

د دوو کلونو لپاره، څو ځلې زه او زما کورنۍ د ټیلیفون او دا ډول د ناپېژاندو لیکونو له لرې چې زما او زما((
د کورنۍ په پته به رالېږل کېدل، ګواښل کېدمه، خلکو به لیک کې راته لیکل که ته خپل کار پرې نه ږدې نو
ته به خپله د خپلې کورنۍ د غړو د وژنې مسؤله يې، زه اړه شومه چې استعفی ورکړم او د دفتر کار پیدا

)).کړم

:، په هرات ښار کې د باران د راډیو خبریاله ده، هغې وویلمعصومه حیدري

ما د هرات د ژورنالیزم په پوهنځۍ کې زده کړې کړي دي، مونږ څوارلس ښځینه محصلینې وو او زه د(( 
خپل عمر یوازینۍ ژورنالسته وم، البته په ولیتونو کې خلک ډېر دود پلوه دي، دوی د ښځو احترام کوي په
ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالستانو خو په جل او توپیري لرو. له وړاندې قضاوت کله نا کله فزیکي حملې

.)).هم رامخته کوي، ښځې په اسانه د نارینه په پرتله په بد اخلقۍ تورنې کیږي

د بد اخلقۍ تورونه او د ټولنې د ارزښتونو په ټکر د کړنو((( وايي :  نجیبه ایوبيد کلید رسنیز ګروپ
عنوانول نا سم دي او ددې لپاره کارول کیږي ترڅو په ښځینه خبریالنو فشار واردي شي، هغه هم ددې

))).لپاره چې په خپلو کورونو کې کښیني، ولې دوی دا ډول تورونه د سړو په وړاندې نه کاروي ؟

وایي چې  احمد حنایش په پروان کې د دنیا د راډیو مسوول

ډېریو ښځینه ژورنالستانو خپل کارونه پرېښي  کال له پیله تغییر کړی دی۲۰۱۳په بنسټیز ډول حالتو د 
 میلدي۲۰۱۲اووه ښځینه خبریالنې او د رسنیو کارکوونکې لرو پداسې حال کې چې په  دي، مونږ اوس

 تنه وو۲۳کال کې د ښځینه خبریالنو شمېر 

رسنیز تحرک او نامعلوم حالت

 ؟د افغان رسنیو پسرلي ته څه پېښ شول

 میلدي کاله پورې د طالبانو واکمني د افغان ژورنالستانو لپاره توره دوره وه،۲۰۰۱ میلدي کال تر ۱۹۹۶له 
ورغله، عامه رسنیو وده وکړه، پدې لر کې خو له دغې تورې دورې وروسته رسنیو ته طليي دوره په لس

۱۷۵ تلویزیوني شبکې لري، د ۴۸نن افغانستان  د افغان ژورنالستانو د هڅو او د نړیوالو مرستو منندوی یو
 ورځپاڼو او مجلو خاوند دی، چاپي رسنیو کې ورځپاڼې، اوونیزې، میاشتنۍ او مهالنۍ۱۹۰راډیوګانو او 

.ډول اته خبري اژانسونه هم په کار بوخت دي خپرونې شته دي، دا
 میلدي کال کې را وټوکېدلې، لومړنیو ښځینه خبریالنو په راډیو۱۹۲۰د ښځو او د ښځو لپاره رسنۍ په 

 کلونو پورې په خپلمنځي جګړو او بیا له۱۹۹۶-۱۹۹۲ښځینه خبریالنې د   کې کار پیل کړ۱۹۱۸کې په کال 



میلدي کاله پورې د طالبانو په ولکه کې د جګړو له لومړنیو قربانیانو نه دي، خو بیا هم ۱۹۹۶-۲۰۰۱
 .ښځینه ژورنالستانې په تېرو لسو کلونو کې وتوانېدلې چې رسنیز فعالیتونه له سره پیل کړي

افغانستان دا مهالې دېرش داسې رسنۍ لري چې دښځو لخوا اداره کیږي، ډېری له دغو رسنیو شخصي
..دي

که څه هم حکومت په ملکي ادارو کې د دېرش په سلو کې د ښځینه ملکي مامورینو د ګمارنې خبره
 . دولتي رسنیو کې یوه هم د ښځو له لورې نه اداره کیږي۸۶کوي، خو په 

.په ځینو ولیتونو لکه پکتیا، پنجشیر او فاریاب کې حتی هیڅ ښځینه خبریاله نشته
.د افغانستان شمال په وروستیو کلونو کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د خپلواکۍ د ودې لپاره غوره ډګر وو

په پرتلیز ډول له کابل وروسته شمالي ولیتونه د رسنیو د شمېر له اړخه لوړه کچه لري، دغلته شپږ
.تلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس خپرونې چې پکې اوونیزې او میاشتنۍ شاملې دي، شته دي

خو د امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو، او وسله والو مخالفینو په ځواکمنېدو رسنیو ته فعالیت کول ستونزمن
.کړي دي

 کال له پیل راهېسې خپلې خپرونې ځنډولې۲۰۱۳شپږو خبري رسنیو، یوه تلویزیون او پنځو ورځپاڼو د 
.دي

مو چې کله وپوښتل په سیمه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوئ ؟ هغهله کاپیسا میشتي خبریال 
.وویل، ګواښونه ټولې جګړه مارې ډلې کوي

هغه وویل د بېلګې په توګه کله چې مونږ د یوه محلي چارواکي په تړاوو چې په فساد تورن دی راپور خپور
کړو مونږ د دواړو غاړو له لوري تهدیدیږو، که څه هم مونږ په راپور کې مختلفو نظریاتو ته مساوي وخت

.ورکوو
مونږ د طالبانو له خوا هم ګواښل کیږو، طالبان تل ددې مخالفت کوي چې له ښځو سره مرکې وکړو، د

.دوی په باور د ښځې د غږ اورېدل په اسلم کې نارواء دي
وايي: په شمال کې د رسنیو اوسنۍ ستونزې لکه داحمد حنایش په پروان کې د دنیا راډيو مسؤل 

هیواد د نورو برخو په څېر یوازې د تاوتریخوالو پورې محدود ندي، دا د حکومتي مشخصو مسؤلینو او
.سیمیزو زورواکو له چلند پورې هم تړلې چې له ژورنالستانو سره څنګه چلند کوي

دوی پرلپسې هغه خبرونه او راپورونه بندوي او مخه یې نیسي چې د دوی شخصي ګټو په خلف وي او یا
.هم د دوی نیمګړتیاوو ته پکې پام شوی وي

یرغمله راتلوونکې

په شمالي ولیتونو کې د رسنیو د پرمختګ په تړاوو هېلې چې له طالبانو را وروسته په تېرې یوې لسیزې
..کې را ټوکېدلې وې له مایوسئ سره مخې دي

د غیري حکومتي مؤسساتو او ژورنالستانو په مټ د رسنیو چټکه وده اوس د نامعلوم حالت او له اندېښنو
.سره مخ ده او د پایښت لرې لټوي

.خو سره له دې هم ځینې ژورنالستان په زړه ورتیا خلک هڅوي چې د بیان له ازادۍ ننګه وکړي
کال په اپریل کې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدل او په همدې کال کې د بهرنیو ځواکونو بشپړه ۲۰۱۴د 

.وتل افغانې او نړیوالې مدني ټولنې د رسنیو د اینده په تړاوو په ژوره اندېښمنې کړي دي
د طالبانو ګواښ ل پاتې دی، په عین وخت کې رسنۍ باید مالیي ستونزو ته هم چاره وسنجوي، حکومت

.هم خپل محدودیتونه ږدي
د وسله والو ډلګیو راپورته کېدل په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا کې چې جرایم تنظیموي او کوي یې

.هم رسنیو ته ګواښ دی
 د د پروان، کاپیسا او پنجشیر په ولیتونو کې دا اندېښنې په ځانګړي ډول د ژورنالستانو د حالت په تړاوو

.رسنیو د شمېر او کیفیت د کمزوره کېدو سره مله دي



سره له دې چې دا منل شوې ده، دا رسنۍ د پرمختګ لپاره پوره وړتیا لري، خو بیا هم پدغو درېیو ولیتونو
 کال د جولی په میاشت۲۰۱۳کې یوه ورځپاڼه نشته، په پروان کې د پروان په نوم میاشتنۍ خپرونه د 

کې له خپرونو درېدلې ده، ترڅنګ یې نورې څلور میاشتنۍ خپرونې شورا، صدای مردم، انکشاف او پیام
.شهر هم له خپرونو پاتې دي

:اقتصادي ستونزې

ددې ترڅنګ چې عام خلک معلوماتو ته تږي دي ولې په رسنیو پانګونه کمه ده، ډېری موجوده ورځپاڼې د
..اطلعاتو او فرهنګ وزارت د مختلفو ډیپارټمنټونو او یا د نورو حکومتي ادارو له لورې چاپیږي

د پروان په مرکز چاریکارو کې یوازې یوه راډیو فعاله ده خو په پنجشیر کې بیا ګڼې ورځپاڼې په وروستیو
.کلونو کې تړل شوي دي

کله چې د خراسان راډيو په خپرونو پیل وکړ، دا لومړی وار وو چې د پنجشیر اوسېدونکو داسې راډیو اورېده
 : وویل روح ا یوسفيچې د دوی لپاره غږېده، ددې راډیو مدیر

 سره له دې چې راډیو له هر ډول مالیي ستونزو سره مخ وه، بیا مو هم خپرونو ته دوام ورکړ. د امریکايي
امنیتي ځواکونو وتل د راډیو په کمزوري کولو کې پرېکنده رول درلود، راډیو له اعلنونو نه کافي مالیي ملتړ
.نه شي ترلسه کولی او نه هم د کومې افغان، بهرنۍ مؤسسې او یا بنسټ له خوا مالیي مرسته کیږي

،د خراسان او دنیا راډیوګانو له خوا په ګډه دا هڅه کیږي ترڅو د خپرونو لپاره مالیي لګښتونه پیدا کړي
. د دواړو راډیوګانو اجرائیوي مدیر دی، دی ل هم خوشبین دیاحمد حنایش

دا رښتیا دي چې مونږ مالي ستونزې لرو، خو دا د ټاکنو کال دی، مونږ زیات اورېدونکي لرو پدې خاطر زیات
اعلنونه به واخلو، په همدې وخت کې مونږ معاش لرونکي کارکوونکي را کم کړي دي، د دوی په ځای مو

ډېری خپلواک خبریالن یا د ژورنالیزم د پوهنځۍ محصلین ګمارلي دي، مونږ کټ مټ همدا تګلره د
. خراسان راډیو په اړه هم عملي کړې ده



، صدای صلحله جبل السراج خپرېدونکې راډیو
( د سولې غږ ) راډیو لومړنۍ راډیو ده چې په

 کال کې یې په خپرونو پیل کړی دی، دا۲۰۰۱
راډیو ل هم پدې کوښښ کې ده چې د

پروګرامونو کیفیت ښه وساتي، سره له دې چې
له مالیي ستونزو سره مخ شوه او خبریالن یې

.سختې زغمي
دا راډيو توانېدلې چې د خپلو اورېدونکو لپاره د
هغوی د هیلو غږ واوسي، ددې راډیو خبریال

  راډیو هره ورځ"ي وايي: عبدالقدوس عصمت
لس ساعته خپرونې لري، د سهار له شپږو تر

یوولسو بجو او بیا د ماذدیګر له څلورو تر نهو بجو
. ؛؛پورې

 مونږ شپږ پروګرامه تولیدوو، چې"هغه زیاته کړه : 
په نېږدې ولیتونو او سیمو لکه کاپیسا، بګرام،

 ؛؛.نجراب او پنجشیر کې زیات اورېدونکي لري
مونږ په کاپیسا کې له خبریالنو وپوښتل چې د

هغوی او د خبري رسنیو په وړاندې کومې
ستونزې پرتې دي، د کاپیسا د ورځپاڼې مسؤل

هغه لملونه په ډاګه کړلعبدالمتین وفاء مدیر 
..چې د پرمختګ مخه ډب کوي

کاپیسا د هیواد له مرکزي ولیتونو نه یو دی، د مساحت له پلوه هم وړوکی دی، ددې ولیت کرهڼې وده"
کړې ده. دا چې کابل ته په لنډ واټن کې پروت ولیت دی، ددې ولیت اوسېدونکو ته په ښه معیار ژوند برابر

دی، دا ټول د رسنیو په ګټه تمام شوي دي، خو دا هرڅه ل کافي ندي، د رسنیز فعالیت تر شاه ددغه
ولیت د نژادي او کلتوري فعالنو لس دی، ګڼ ټبرونه پښتون، تاجک، پشه ايي او نورستاني دلته ژوند

کوي، دې توپیرونو د حکومت ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي پلنونو ته بقاء ورکړې، خو له بده مرغه رسنۍ
؛؛.په مؤثره توګه و نه هڅېدې او پرمختګ یې و نه کړ

:وفاء زیاتوي

په همدې وخت کې امنیت په کاپیسا کې معلوماتو ته د لس رسي په وړاندې دوهم لوی مانع دی، د
باګرام لويې نظامي اډې سره ددغه ولیت نېږدې توب کاپیسا ته ستراتیژيک ارزښت ورکړی دی، پدې

خاطر دا سیمه متشنجه شوې ده، او دا احساسیږي چې د حکومت وسله وال مخالفین په سیمه کې
.تاوتریخوالی زیات کړي

 کال د سپټمبر په اته ویشتمه د کاپیسا په صیادو کې د بې پولې خبریالنو د ټولنې له خوا کومه۲۰۱۳د 
ناسته چې له څلوېښتو زیاتو ژورنالستانو سره دایره شوې وه، وویل شول چې د رسنیو پوښښ په

شمالي ولیتونو کې مثبت تاثیر لرلی دی، سره له دې چې رسنیو کمو منابعو ته لس رسی درلود، دوی
پدې فکر کې هم ول چې د ژورنالستانو لپاره د روزنې د نه شتون له امله د کیفیت په لحاظ رسنۍ زیاتې

.مؤثرې نه وې

:د نړیوالو ځواکونو شتون په رسنیو تاثیر لرلی



په شمالي ولیتونو کې د نړیوالو ځواکونو شتون د
ژورنالستانو په خوندیتوب مثبت تاثیر لرلی دی،
نړیوالو ځواکونو په څرګنده له رسنیو ملتړ کړی

دی، د نړیوالو ځواکونو شتون د وسله والو ډلګیو په
ځانګړي ډول د طالبانو، جنګسالرانو، وسله وال
ګروپونو او محلي چارواکو مخه ډب کړې وه چې

 .رسنیو ته زیان و نه رسوي
دا ملتړ ددې لمل شو چې رسنۍ پیاوړې شي

او ظرفیت لوړ کړي، په کابل کې میشتو
مؤسساتو هم ددغه ولیتونو له رسنیو سره

مرسته کړې ده او دوی ته یې میاشتنۍ مرستې
ورکړي دي، یا یې د خپلو پروژو د فعالیت د خپرولو

..په مقابل کې مرسته کړې ده
د مؤسساتو د پروژو نه د خلکو خبرول او دا چې دا

پروژې د خلکو په ټولنیزو ستونزو او ورځنیز ژوند
څه تاثیر اچوي، دې چارې له پنجشیره

خپرېدونکې راډیو، راډیو خراسان، د کاپیسا راډیو
نجراب، د پروان د الهام او دنیا راډیوګانو اورېدونکي

زیات کړي او د خپلو اورېدونکو په منځ کې ډېرې
.مشهورې شوي دي
: وویلویاند فرشاد اجیديد صدای صلح راډیو 

  
کله چې تاسې خلکو ته د خبرو موقع ورکړئ،"

دوی خپرونو ته زنګ وهي، هم تفریحي برخې او
.هم نورو پروګرامونو ته، اوږدې خبرې کوي او په موضوعاتو خپل نظریات څرګندوي

په کابل کې میشتو مرستندویانو چې کله له دغو راډیوګانو سره خپلې مالیي مرستې درولي نو دا
.راډیوګانې یې له سقوط سره مخ کړې وې

که څه هم د نړیوالو د شتون مرستو ددغو راډیوګانو او خبریالنو په ژوند تاثیر کړی خو بیا هم د مرستو
ویستل منفي عواقب لرلي، دغو ژورنالستانو د نړیوالو مرستو په ودرېدو د منفي عواقبو په تړاوو هم مونږ ته

.ویلي دي
د ولیتي رسنیو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ اړیکه د حکومت د مخالفینو له لورې ویجاړه شوې او دا مخالفین

.پداسې شخړه بوخت دي چې رسنۍ نورې د باور وړ ندي
د بیان د ازادۍ دښمنانو داسې پروپاګند کړی دی او دا فکر یې خپور کړی دی، چې په ولیتونو کې رسنۍ
بهرنیانو رامنځته کړي دي او د امریکایانو له خوا کنټرولیږي، داسې منفي تبلیغات د رسنیو اعتبار له منځه

ي.وړي او د رسنیو کارکوونکي له خطر سره مخ کو

:د بې پولې خبریالنو د ټولنې سپارښتنې



د کورنیو چارو او د عدلېې وزارتونه دې دهغو خبریالنو چې وژل شوي او یا په خبریالنو جدي
حملې شوي دي، پېښې وڅیړي، دوی دې دا ډاډ ورکړي چې پولیس هر تهدید چې خبریال ته
متوجه دی سمه یې پلټنه کوي، مرتکبین دې وپېژني، څارنوالنو او قاضیانو ته دې د اسنادو په

.ارائه کې مرسته وکړي

-  د عدلېې وزارت او پارلمان دې حتمي ژر د قانون پروسه پیل کړي، ترڅو له ټاکنو وړاندې
 .معلوماتو ته د لس رسي قانون په لس کې وي

-  د اطلعاتو او فرهنګ وزارت دې دولتي رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلو پالیسو کې
خپلواک وي

-  حکومت او مذهبي ادارې دې باید د خبریالنو په توګه او په تلویزیون کې د ښځو د کار کولو
.نه دفاع وکړي، لکه د نورو نارینه وو په څېر

-  هغوی چې د رسنیو او خبریالنو استازیتوب په استازې بنسټونو کې کوي، باید د اتحادیو له
خوا غوره شي، د ادارو له خوا په دا ډول انتخاب کې هر ډول لسوهنه د ډیموکراسۍ د

ارزښتونو له پامه غورځول دي. هر ډول حقوقي او اداري ممانعتونه دې د رسنیو د کمیسیون
درسنیو د حقوقي بنسټ په توګه دا کمیسیون د. د جوړولو په لرې کې له منځه یووړل شي

.ازادو ټاکنو په ترسره کولو کې لوی او مهم رول لوبولی شي

 او د خبریالنو ګټېوکارویافغانې رسنۍ باید د خبریالنو د خوندي توب لپاره خپل قوت –
.خوندي کړي، په ځانکړي ډول په ولیتونو کې

 کال د سپټمبر۲۰۱۳افغانستان ته د بې پولې خبریالنو د ټولنې د پلوي سفر - د 
میاشت

 کال د سپټمبر په میاشت کې د بې پولې خبریالنو ټولنې د حقیقت موندنې په هدف۲۰۱۳د 
افغانستان ته سفر وکړ، پدې سفر کې کابل ته لړل، پروان، کاپیسا او د پنجشیر له ولیتونو یې

هم لیدنه وکړه، دا سفر ددې لپاره وو چې د ولسمشریزو ټاکنو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل
.کې د خبریالنو او د رسنیو په وړاندې پرتې ستونزې او اصلي ګواښونه معلوم کړي

د بې پولې خبریالنو د ټولنې پلوي د اطلعاتو او کلتور وزیر سره ولیدل، د سفر په مهال یې د
کابل او پروان والیانو سره لیده کاته وکړل، ترڅنګ یې د علماوو د شورا له غړو، د مدني ټولنو له

استازو، د بشري حقونو له ګروپونو، د رسنیو خپلواکو ټولنو، د قربانیانو له کورنیو او مدافع وکیلنو،
.ګڼو خبریالنو او د خبریالنو له ټولنو سره هم لیدلي دي

ددې سفر په مهال د بې پولې خبریالنو ټولنې ( د ټاکنو د خبري پوښښ په مهال د خبریالنو د
تر عنوان لندې سیمینار هم دایر) ).خونديتوب او د تیاریو د پیاوړې کولو په منظور معلوماتي کمپاین 

کړ
 نېټې پورې په کابل کې دایر شوی وو، په۲۳-۲۱ کال د سپټمبر له ۲۰۱۳دا سیمینار چې د 

لسګونو خبریالتو او د رسنیو محلي او ملي استازو چې د اپریل په پنځمه ولسمشریزې ټاکنې به
.تعقیبوي، پکې برخه اخېستې وه

 طلوع تلویزیون، شمشاد تلویزیون، پژواک خبري :ددې سیمینار برخه اخېستونکې رسنۍ داوې
اژانس، وخت خبري اژانس، سبا تلویزیون، د کلید رسنیز ګروپ، هشت صبح ورځپاڼه، د نجراب



راډیو(کاپیسا)، د صدای صلح راډیو ( پروان )، هیواد تلویزیون ( کندهار)، بامیان راډیو، د چنار
) انکشاف راډیو ( ننګرهار، ) راډیو( خوست )، باران راډیو ( هرات)، د رابعه بلخي راډیو ( مزارشریف

:پدې سیمینار کې په لندو موضوعاتو خبرې وشوې

  ټاکنې د نړیوالو او افغان قوانینو په رڼا کې-
  په ټاکنو کې د خبریالنو حقوقو او دندې-
  ښځینه خبریالنې او د ټاکنو خبري پوښښ-
    د جګړې تر اغیز لندې او نورو خطرناکو سیمو کې د ټاکنو خبري پوښښ-

ګڼ شمېر ګردي میزونه او ورکشاپونه د مشهورو خبریالنو په ګډون ترتیب شول چې پکې دغو
خبریالنو برخه لرله

مېرمن نجیبه ایوبي د کلیدي رسنیز ګروپ مشره -  
  مېرمن فریده نیکزاد، د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو له ټولنې-
  مېرمن معصومه حیدري، د وخت خبري اژانس اډیټوره، او په هرات کې د باران راډیو خبریاله-
  مبارز راشدي، د اطلعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال-
 فهیم دشتي، د افغان خبریالنو د فدراسیون عمومي منشي ښاغلی-
 ضیاء بومیا، خبریال او د سفما استازیښاغلی-

انش کړوخېل، د پژواک خبري اژانس مشر-ښاغلی د
 میلدي کال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون۲۰۰۹صدیق ا توحیدي، د نی مسؤل او په ښاغلی -

.د رسنیو د کمیسیون مشر

د بې پولې خبریالنو د ټولنې په پښتو او دري ژبه تهیه شوی کتاب، د ټاکنو په بهیر کې د خبریالنو
مهم کتابیو  د افغان ډیموکراسۍ لپاره کتابلرښود کتاب، هم افغان ژورنالستانو ته ورکړل شو، دا

 دا  اخېستې وه، دی، دا کتاب هغو ژورنالستانو ته هم ورکړل شو چې په سیمینار کې یې برخه
کتاب څلوېښتو هغو ژورنالستانو ته چې د صیاد په ورکشاپ کې چې د سپټمبر په اته ویشتمه

.دایر شوی وو هم وویشل شو
.دا کتاب د نړیوالې مؤسسې فرانکوفوني په مرسته او ملګرتیا چاپ شوی دی


