
انتخابات در افغانستان

رسانه های محلی در خط مقدم

 

در آستانه انتخابات ریاس��ت جمه��وری و ش��وراهای ولی��تی در  افغانس��تان، گزارش گ��ران ب��دون م��رز  بیلن��ی از

وضعیت آزادی اطلع رسانی در کش��ور منتش��ر می کن��د. روزنامه نگ��اران و رس��انه ها، ب��ا وج��ود بی��م و ه��راس از

خطر هایی که هر روز با آن مواجه هس��تند، و در س��الی ک��ه ق��وای خ��ارجی تح��ت فرم��ان س��ازمان مل��ل متح��د

(آيساف) کشور را ترک می کنند، نقشی پراهمیت در پوشش این انتخابات برعهده دارند.  

 حاص��لبا هدف شناخت از تهدیدها و مشکلت پیشاروی رسانه ها و روزنامه نگاران در افغانس��تان، این گزارش 

  در کابل و سه ولیت شمالی پ��روان و٣٩٢تحقیق و بررسی گزارش گران بدون مرز در ماه های سنبله و میزان 

شیر است. تحلیل وضعیت آزادی رسانه ها در ای��ن س��ه ولی��ت  ک��ه دوازده س��ال پی��ش نخس��تینکاپیسا و پنج

سرزمین های آزاد افغانستان بودند، اشتراکات زیادی با دیگر مناطق کشور دارد. گزارش گران ب��دون م��رز ب��ا ای��ن

ماموریت کارزار خود برای آماده سازی و حفاظت از فعالن رسانه ای در دوره انتخابات را آغاز کرد. 

افغانس�تان ام�روز از جمل�ه کش�ورهای اس�ت ک�ه در آن آزادی اطلع رس�انی ب�ه ش�کل نس�بی در ق�وانین اساس�ی اش

حمایت می شود. علیرغم این دستاوردهای حقوقی، اما رس�انه ها را همچن�ان ب�ا بی ثب�اتی و التهاب ه�ا ت�داوم داری ک�ه

جامعه ی افغان تکان می دهد، رودرو هستند.



نقش پراهمیت رسانه ها در انتخابات ریاست جمهوری

 برگزار می شود، این انتخابات که توجه بین المللی و ملی را١٣٩٣ حمل ١٦انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 

به خود جلب کرده است، باید جانشین رئیس جمهوری حامد کرزی را برگزیند، که از هنگ��ام س��قوط طالب��ان ت��ا

 می��زان٢٧ام��روز در ق��درت اس��ت، و بن��ا ب��ر ق��انون اساس��ی نمی توان��د ب��رای دور س��وم ن��امزد ش��ود. در  تاری��خ 

 عقرب فهرس��ت نه��ایی ن��امزدان را اعلم ک��رد. اینگ��ونه:٢۵کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی  و در 

عبدا عبدا، اشرف غنی احمدزی،محمد داوود سلطان زوی، وردک،محمد ن��ادر نعی��م، زلم��ی رس��ول، قط��ب

الدین هلل،گل آغا شیرزی،عبدالرب رسول سیاف و هدایت امین ارس��ل، ب��رای تکی��ه زدن ب��ر کرس��ی ریاس��ت

) ژنرال عبدالرحیم و قیوم کرزی از مبارزه انتخاباتی انصراف دادند.جمهوری در حال مبارزه انتخاباتی هستند.( 

با نزدیک شدن مهلت خروج از کشور قوای ائتلف بین المللی به ره��بری ای��الت متح��ده امریک��ا، اعتب��ار و نق��ش

رئیس جمهوری آینده دارای اهمیتی خاص است. و نقش رسانه ها هم به مثابه منب��ع خ��بر ب��رای ش��هروندان و

هم به عنوان ناظر انتخاباتی آزاد و دمکراتیک، در برابر خطر تقلب و تخلف که انتخابات را تهدید می کنند  تعیی��ن

کننده است. 

پوشش انتخابات « وظیفه مدنی»، « وظیفه مسلکی»

 مدیر آژانس خبری پژواک است. «پوش��ش انتخاب��ات علوه ب��ر  وظیفه ای ح��رفه ایدانش کروخیلاین گفته ی 

برای ما وظیفه ای مدنی هم هست. کار ما تنها معرفی نامزدها و برنامه های  انتخاباتی شان نیست که ما باید

به مردم امکان ابراز نظر و خواسته هایشان را هم بدهیم. به حقوق شان توجه کنیم، م��ا در براب��ر همو طنان م��ان



مسئول استیم، هم در مدت برگزاری و هم پ��س از انتخاب��ات. در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری دوره قب��ل، آق��ای

کرزی برنامه ای با صد وعده مهم منتشر کردند، من فکر نمی کنم که هفت وعده آن ه��م ب��رآورده ش��ده باش��د.

یکی از مسولیت های رسانه پیگیری مطالبات مردم پس از انتخابات هم هست. به همین منظ��ور پ��ژواک ب��رای

پوشش انتخابات سه چیز را جور کرده است. اول پالیسی تحت پوشش درآوردن انتخابات برای خبرنگاران خ��ود

 ک��ه ی��ک وب س��ایت ب��رای انتخاب��اتاست، ی��ک راهنم��ا ب��رای روز انتخاب��ات، ب��رای نظ��ارت م��ردم ب��ر انتخاب��ات، و

صفحه هایی نیز برای هر ولیت به سه زبان دری پشتو و انگلیسی ب��رای پوش��ش انتخاب��ات و انتق��ال مطالب��ات

مردم به نامزدها راه اندازی کرده است. من فکر می کن��م ب��ا وج��ود تهدی��د ها و ت��داوم داری برخ��ی مش��کلت از

جمله عدم امنیت برای روزنامه نگاران، اما اگر انتخابات را به ش��کل مس��لکی پوش��ش دهی��م انتخاب��ات م��وفقی

خواهیم داشت.

)  می گوید « ما روزنامه نگ��ارانSAFMA روزنامه نگار و نماینده سازمان روزنامه نگاران آزاد جنوب آسیا (ضیا بومیا

سه وظیفه داریم در براب��ر طالب��ان و سواس��تفاده کنن��ده گان از خلء ق��درت،  م��ردم را ب��ه رأی دادن و نظ��ارت ب��ر

شفاف و عادلنه بودن انتخابات و برای ساختن آینده خودشان تش��ویق کنی��م.» وی تأکی��د دارد ک��ه « از ف��ردای

رها شدن کشور رسانه ها نقش مهمی در برگزار شدن انتخابات داشته اند، اما وضعیت امنیتی در هر انتخاب��ات

نسبت به انتخابات پیشین بدتر شده است. من فکر می کنم که روزنامه نگاران نه تنها پیش که در روز انتخاب��ات

و پس از انتخابات هم با خطر مواجهه هستند. برای ما دو خطر اصلی وجود دارد، تهدید و تطمیع، مس��أله ای��ن

نیس��ت ک��ه بای��د مق��اومت ک��رد، مس��أله ای��ن اس��ت، ک��ه چگ��ونه می ت��وان در نظ��ام موج��ود ک��ه نیم��ی از آن  ب��ا

تکنوکرات های معتقد به پول جور شده، نیمی اش از جنگ سالران معتقد ب��ه ق��درت ج��ور ش��ده و تع��دادی ه��م

آدم های بی مسئولیتی هستند. مقاومت کرد و چه کسانی از ما حمایت می کنند؟»

، دبیر فدراس��یون ژورنالیس��تان افغانس��تان معتق��د اس��ت « ن��اامنی و تهدی��د های کن��ونی فض��ایفهیم دشتی

مناسبی برای برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتیک نیست. اما حال تصمیم گرفتیم این انتخابات برگزار شود بای��د

آنرا برگزار کنیم.  پرسش این است که ما امکان ایفای نقش خود را داریم. من خوشبین هستم و فکر می کن��م

آری، نسبت به انتخابات  گذشته رسانه های رشد چش��مگیر داش��ته اند. ام��روز م��ا ده ه��ا رس��انه ی خصوص��ی و

معتبر داریم. این رسانه ها می توانند فضای انتخابات را اگر بخواهند، به یک فضای سالم رقم بزنند و در این ک��ار

نقشی کلن داشته باشند. برای اطلع رسانی و نظارت و انجام انتخابات. ما مسئولیت داریم اما دولت نی��ز در

این باره مسئولیت دارد.»         

ضیا بومیا در این باره می پرسد «آیا دولت واقعا  می خواهد از روزنامه نگاران دفاع کند. من در این ب��اره خوش��بین

نیستم.»

فهیم دشتی تأکید دارد « برای روزنامه نگاران دست کم سوتفاهم در باره نقشی که وزارت اطلعات و فرهن��گ

بازی می کند وجود دارد. چه در مورد چه قانون دسترسی به معلومات عمومی که با توجه به اهمیت انتخاب��ات

هن��وز تص��ویب نش��ده اس��ت و چ��ه در ب��اره کمیس��یون رس��انه ها، ارگ��ان نظ��ارت ب��ر جرای��م مطبوع��ات در ق��انون

رسانه های همگانی.اما با این همه ما نباید از انجام وظایف خود سر باز زنیم.»
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 معی��ن وزارت اطلع��ات و فرهن��گ ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت ک��ه « در ای��ن انتخاب��ات ت��أثیردین محمد مبارز راش�دی

رسانه ها بیشتر است و حرف خود را می توانند بزنند، بر تعداد رسانه های م��ا اض��افه ش��ده اس��ت و ب��ه همی��ن

میزان هم پخته تر و فعال تر شده اند. البته مشکلتی هم وجود دارد،مثل عدم امنیت که این مشکلت هم تنه��ا

مربوط به انتخابات نیست. اما من می توانم به خبرنگاران این اطمینان را بدهم که از حمایت کام��ل دول��ت ب��رای

انجام وظیفه حرفه ای شان برخوردارند. و بر  ح��رفه ای ب��ودن در انج��ام وظیفه ش��ان تأکی��د می کن��م. چ��را ک��ه در

برخی موارد شاهد سواستفاده از سوی رسانه ها و روزنامه نگاران هم هستیم. در باره قانون حق دسترس��ی

به معلومات، واقعیت این است که ما ت��أخیر داری��م. اول نبای��د فرام��وش کنی��م ک��ه ب��رای نخس��تین ب��ار در تاری��خ

افغانستان بود که چنین قانونی در کشور مورد بحث قرار می گرفت، س��پس نهاده��ای مختلف��ی در ت��دوین ای��ن

ادارۀ مب��ارزه ب��اقانون شرکت داشتند و هماهنگی میان آن ها آسان نب��ود. در اص��ل وزارت اطلع��ات و فرهن��گ و 

ارتشا و فساد اداری، طرح اولیه را آماده کردند. این طرح به شورای وزیران معرفی شد و شورا نسبت ب��ه چن��د

: ماده این قانون به درستی ملحظاتی داشتند که طرح کردند(برای مثال در مورد  ای��ن م��اده ک��ه ب��ر آن اس��ت

شهروندان افغان حق درخواست معلومات را دارند و اتب��اغ خ��ارجی ه��م می توانن��د درخواس��ت معلوم��ات کنن��د،

برخی نسبت به درخواست اتباع خارجی ملحظه داشتند.) کمیته قوانین در این باره بحث کرد و کمیته ای هم

برای برطرف کردن ایرادت تشکیل شد و بعد از تغییرات این طرح به وزرات دادگستری ب��رای ارس��ال ب��ه پارلم��ان

فرستاده شد. ما همه تلش خود را خواهیم کرد تا قانون به سرعت و شاید تا پیش از انتخابات تص��ویب ش��ود.

درست است که این  قانون برای روزنامه نگاران سهولت می آورد،و برای مسئولن الزامات جزایی ایجاد می کند

( یک ماده قانون این اس��ت، مس��وولنی ک��ه از پاس��خ ف��رار می کنن��د و ب��دون دلی��ل م��وجه پاس��خ گو نباش��ند،از

مسئولیت خود می توانند بر کنار شوند.) ام��ا اص��ل پاس��خ گویی تنه��ا ب��ا ای��ن ق��انون نیس��ت. ض��من آنک��ه م��ا دو

انتخابات ریاست جمهوری هم ب��دون ای��ن ق��انون برگ��زار کرده ای��م. و م��ن فک��ر نمی کن��م ن��امزد ی��ا مس��وولی ب��ه

پرسش های خبرنگاران به دلیل نبود این قانون پاسخ ندهد.»

          



روزنامه نگاران و رسانه ها در گردبادهای خشونت 

عدم امنیت فعالن رسانه ای را آسیب پذیر کرده است. یکی از دلیل این آسیب پذیری مص��ونیت از پیگ��رد اس��ت.

برخی از ولیات کشور از جمله  ولیات جنوب و شرق کشور، همچنان نقطه ه��ای ک��ور اطلع رس��انی هس��تند،

کنترول این مناطق از سوی طالبان مانع هر گونه اطلع رسانی مستقل است. این نقاط کور متأسفانه به دیگر

ولیات هم سرایت کرده اند.

یکی از اصلی ترین دلیل این وضعیت، مصونیت از پیگردی است که آم��ران و ع��املن خش��ونت و جنای��ات  علی��ه

خبرنگاران از آن بهره مند استند. ناتوانی و در بسیاری از موارد ع��دم تمای��ل پ��ولیس و ق��وای امینی��ه، و دس��تگاه

عدلی در گرفتار کردن و محکوم و مجازات کردن عاملن حمله و تهدید و قتل خبرنگاران، به شکل جدی تعهدات

 مقامات افغانستان را برای تضمین اصول دولتی حقوق مدار به زیر سؤال برده است.   

 جانباخته در ده سال اخیر، هزینۀ سنگینی را برای انج��ام وظیف��ۀ اطلع رس��انی١٩خبرنگاران افغان با بیش از 

خود پرداخته اند. تا کنون عدالت برای بسیاری از این کشته شده  گان اجرا نشده اس��ت. هن��وز آم��ران و ق��اتلن

 گزارشگر رادی��و ب��ی ب��ی س��ی و آژان��س پ��ژواک، وعبدالصمد روحانیمدیر رادیوی صدای صلح، ذکیه ذکی 

، خبرنگار مستقل و شبکۀ تلويزي��ونجاوید احمد و بالخره  جان ا هاشم زادهدیگر خبرنگار این خبرگزاری 

کانادا، به شکل علنی نه شناسایی و نه مجازات شده اند. 

، بدست قوای خ��ارجی و س��هلاحمد امید خپلوک و سلطان محمد منادیدو خبرنگار جانباخته دیگر افغان 

انگاری مرگبارشان به خاک افتاده اند. اگر در مرگ امی��د خپل��وک نیروه��ای ایس��اف ب��ا انتش��ار گ��زارش چگ��ونگی

حادثه خطای خود را پذیرفته اند، اما قوای انگلیس و وزارت داخله افغانستان، تا امروز ن��تیجه تحقیق��ات خ��ود در

چگونگی مرگ سلطان محمد منادی منتشر نکرده اند. حف��ظ امنی��ت ژورنالیس��تان، وظیفه ی ب��دون قی��د و ش��رط

همه نیروهای درگیر منازعه است. 

 روز از١۸، سی ساله، همک��ار رادی��وی محل��ی ص��دای نج��راب، پ��س از گذش��ت محمد حسن هاشمی پیکر 

در نزدیک��ی مح��ل زن��دگی اش در نج��راب ولی��ت کاپیس��ا از س��وی م��اموران١٣٩٢ ث��ور ٢٩اختطافش در شبانگاه 



پلیس کشف شد. این روزنامه نگار توسط اعض��ای خ��انواده اش ک��ه دارای اعتق��ادات بیناد گرای��انه بودن��د ب��ه قت��ل

رسیده است. بنا بر شهادت برخی همکاران و خانواده اش، وی بارها ب��رای پای��ان دادن ب��ه همک��اریش ب��ا رادی��و

 س��نبله دادگ��اه اس��تیناف کاپیس��ا در پش��ت دره��ای بس��ته و در غی��اب نماین��ده١٧مورد تهدید قرار گرفته ب��ود. 

سارناوالی و خانواده، متهمان را که در دادگاه نخست هر یک به شانزده سال زندان محکوم شده بودند، ت��برئه

و از زندان آزاد کرد. در پی اع��تراض خ��انواده پرون��ده ب��ه س��تره محکم��ه در کاب��ل فرس��تاده ش��د. در پ��ی تم��اس

 وزیر اطلعات و فرهنگ و ملقات ایشان ب��ا خ��انواده روزن��امه نگ��ارسید مخدوم رهینگزارش گران بدون مرز با 

وی اعلم کرد « در این باره دولت همه تلش خود را انجام خواهد داد.» 

در اواسط ماه دلو، ستره محکمه پس از بررسی پرونده، ناکامل بودن آنرا تائید و برای بررسی مجدد این پرونده

را به دادگاه استیناف کاپیسا پس فرستاد. این اقدام با استقبال گزارش گران بدون مرز و دیگر  نهادهای م��دافع

�دیق ا توحی�دیآزادی بیان و روزنامه نگاران مواجه شد. � م��دیر ن��ی، نه��اد حم��ایت کنن��ده رس��انه های آزادص

: « هنوز خطر اعمال نفوذ خانواده قاتلن و تک��رار هم��ان روی��ه از س��وی افغانستان به نماینده سازمان می گوید

دادگاه استیناف وجود دارد. ستره محکمه با توجه به اختیاری که داشت، می بایست پرونده را ب��رای دادگ��اهی

خارج از ولیت کایپسا و یا به دادگاهی در کابل ارجاع می داد.»   

خبرنگار یکی از رسانه های پر شنونده که خواهان فاش نش��دن ه��ویت خ��ود اس��ت ب��ه گزارش گ��ران ب��دون م��رز

می گوید: « هراس همیشه با ما هست، خصوصا وقتی ما در باره فس��اد برخ��ی مس��ئولن ک��ار می کنی��م. ای��ن

هراس گاهی باعث می شود که خبرنگار از ولیت خ��ارج ش��ود و م��ا ام��روز ش��اهد نب��ود خبرنگ��اران ح��رفه ای در

ولیت ها گزارشدهی و یا به ویژه گزارش های کاوشگرانه هستیم.»

، نماینده کمیته جهانی حفاظت از روزنامه نگ��اران در ولی��ت پ��روان از ع��دم امنی��ت ب��رایعمادالدین روستایی

: «در ماه های اخیر خشونت و تهدی��د علی��ه خبرنگ��اران رسانه ها و روزنامه نگاران ولیت های شمال نگران است

به اشکال و یا شدت متفاوت افزایش پیدا کرده است.از تحقیر و توهین و فش��ار روح��ی و خش��ونت فیزیک��ی ت��ا

حمله به با مواد انفجاری به دفاتر رسانه ها. این تهدی��دها ع��املن بس��یاری دارد، ام��ا عموم��ا جن��گ س��الران و

مسئولن محلی هستند.» 

 روزنامه نگاران زن نخستین قربانیان خشونت

نجیب�ه ای�وبیدر شش سال گذشته ده ها روزنامه نگار زن مورد لت کوب، تهدید، و ب��ه س��کوت وادار ش��ده اند. 

 سنبله در کابل برگ��زار ش��د،٣١ای کلید در کنفرانسی که از سوی گزارش گران بدون مرز دررئیس گروه رسانه

در این باره می گوید:« در سال گذش��ته خش��ونت علی��ه زن��ان روزنامه نگ��ار شص��ت و هش��ت درص��د در سراس��ر

کشور افزایش داشته است.» وی معتقد است « حضور زنان در رسانه ها ی��ک دس��تاورد مه��م اس��ت ام��ا آن ه��ا

 افزایش خش��ونت علی��ه زن��ان٢٠٠٧باید با مشکلت بی شماری مقابله کنند.از سال می گوید از سال میلدی 

بیشتر شده است. » 

 زنان روزنامه نگار با مشکلت اجتماعی ناشی از نا امنی هم  مواجهه هستند، که از سوی خانواده و نزدیکان

 مدیر خبرگزاری وخت، در ای��ن ب��اره می گوی��د « در م��واردی خ��انواده در ه��راس ازفریده نیکزادایجاد می شود. 

تهدیدها و ناامنی ایجاد شده خودش، به یک عامل فشار بر روزنامه نگار تبدیل می شود.»



 کش��ته ش��دن روزن��امه نگ��اران ب��ه دس��ت

برخ��ی از اعض��ای خانواده ی ش��ان ب��ه وی��ژه

وقتی قربانی زن است همیشه یک «م��ورد

 تع��داد از٢٠٠٢خصوصی» نیست. از س��ال 

روزنامه نگاران، از این میان روزنامه نگاران زن

ب��ه دس��ت و ی��ا ام��ر نزدیکان ش��ان ب��ه قت��ل

رسیده اند. آنها از یک س��و قرب��انی تبلیغ��ات

یک سویه بنیادگرایان اسلمی برای ممنوع

کردن فع��الیت زن��ان در ج��امعه ی مردس��الر

هستند و از سوی دیگ��ر نب��ود حم��ایت لزم

مقامات حکومتی از قربانیان، ک��ه ب��ه عل��ت

ع��دم اق��دام ب��رای بهب��ود وض��عیت زن��ان ب��ه

ش��دت از س��وی نهاده��ای بین الملل��ی از

جمله سازمان ملل مورد انتقاد ق��رار گرفت��ه

اند. بنا بر آمار ارائه شده از سوی ب��ان ک��ی

مون دبیر اول سازمان ملل متح��د، در س��ال

 زن و دختر جوان ب��ر اث��ر٣٠٠ بیش از ٢٠١٢

 زن٥٦٠خش���ونت های مختل���ف کش���ته و 

دیگر زخمی شده اند. ای��ن خش��ونت ه��ا در

  نی���ز افزای���ش قاب���ل٢٠١٣س���ال میلدی 

ملحضه داشته اند.  

�ده��ایت کنن��اد حم��ی نه��اران  و ن��اظت از روزنامه نگ��انی حف�بنا بر تحقیقات گزارش گران بدون مرز، کمیته جه

�ریزکیه زکیرسانه های آزاد افغانستان، قتل ��ایی، مج� رئیس رادیو صدای صلح در ولیت پروان، شیما رض

�ل در��اد، در کاب�تلویزیون طلوع و شکیبا سانگه آماج خبرنگار و مجری پشتو زبان تلویزی�ون خصوص�ی شمش

�ن��دلی ای��ات ع��س و مقام��ات پلی��ال تحقیق�ارتباط با فعالیت های رسانه ای آن ها انجام گرفته است. با این ح

قتل ها را به عنوان «قتل های خصوصی» و بدون ارتباط با حرفه قربانیان اعلم کرده اند.  

 در منزلش در کابل از سوی افراد ناشناس ب��ه قت��ل رس��ید.١٣۸٤ حمل ٢٩ ساله، در تاریخ ٢٤، شیما رضایی

 "شیما رضايي ساعت ده و پانزدهبه روزنامه شیکاگ. تریبون اعلم کرده بود:زمري امیری ريیس مرافعه کابل، 

.دقیقه روز کشته شده، اما فامیل وي پس از بین بردن شواهد، ساعت يک بجه ب��ه پ��ولیس اطلع داده بودن��د

 که از منزل ش��ان ب��هی افزود تفنگچه يي که با آن شیما کشته شده بود، بدست نیامده و تفنگچه ديگریامیر

 از زبان مادر شیما میگويد ک��ه او خودکش��ي ک��رده و نی��زی سالها با آن فیر نشده است. امیریدست آمده حت

پرون��ده ب��ه هی��چ ن��تیجه ای نرس��یده."   افزايد که تفنگچه را خودش از دست دخترش بیرون کش��یده اس��تیم

 ج��وزا١٠ خبرنگار و مجری پش��تو زب��ان تلویزی��ون خصوص��ی شمش��اد نی��ز در تاری��خ شکیبا سانگه آماجاست. 

 در منزلش با شلیک فیر از نزدیک توسط مردی کشته شد. پولیس بیست روز بع��د م��ردی ب��ه ن��ام عب��دل١٣۸٦

لطیف از اهلی غزنی بازداشت کرد که «اجیر شده بود  تا او را برای م��وافقت نک��ردن ب��ا ازداوج تن��بیه کن��د» ب��ه

گفته پدرش این فرد از سوی کسی از اعضای خانواده اجیر شده بود. پ��در ش��کیبا ب��ه اته��ام قت��ل وی از س��وی

پولیس بازداشت شد اما پس از مدتی آزاد گردید.  



قاتلن زکیه زکی کشته شده اند؟

 به قتل رسید. دست کم دو مرد مسلح ناشناس وارد خانه ی اين روزنامه نگ�ار ش�ده١٣۸٦ جوزا ١٥ذکیه ذکی در شبانگاه 

و با شلیک هفت گلوله وی را در برابر چشمان پسر دو ساله اش تیر باران کردند. ذکیه ذکی سی و پنج ساله که مديريت

يک مدرسه را نیز بر عهده داشت از هشت سال پیش و در زم�ان حک�ومت طالب�ان س�ردبیر و گوين�د ه ی اي�ن رادي�و ب�ود. در

 و در بعد از سرنگوني طالبان مديريت راديوی مستقل صدای ص�لح را ب�ر عه�ده گرف�ت. برن�امه ه�ای اي�ن رادي�و٢٠٠٢سال 

عمدتا در باره ی حقوق بشر و آموزش به زنان و همچنین در باره مش�ارکت زن�ان در ج�امعه ب�ود. ذکی�ه ذک�ی رادي�و ص�دای

صلح را "خانه ی همه ی شهروندان" می دانست و می گفت "اينجا تنها جايي اس�ت ک�ه م�ردم آزادان�ه م�ي توانن�د س�خن

بگويند." اين روزنامه نگار و همک�اران اش باره�ا از س�وی جن�گ س�الران محل�ی م�ورد تهدي�د ق�رار گرفت�ه بودن��د.ذکیه ذک�ی

روزنامه نگاری متعهد و منتقد بود، وی علنا از جنگ سالران و طالبان انتقاد می کرد. 

شش سال پس از این قتل هیچ تحقیق و بررسی که شایسته این نام باشد، از سوی مقامات مسئول در باره قتل انجام

نشد. چند نفر مظنون از سوی پلیس دستگیر که پس از ش�ش م�اه آزاد ش�دند. هی�چ ک�دام از ع�املن و  آم�ران ای�ن قت�ل

شناسایی و یا معرفی نشده اند. بسیاری از روزنامه نگاران افغان معتقدند که برخی از مقامات از هم��ان آغ��از تلش کردن��د

پرونده بدون حاصلی بسته شود.

وزیر اطلعات و فرهنگ در گفتگوی با نماینده گزارش گران بدن مرز با تائید اینکه حاصل تحقیقات پیشرفتی نداشته است 

اما گفت « قاتلن مجازات شده اند، بنا بر اطلعاتی این قاتلن در ماجراهایی دیگر بازداشت، دو نفر از آن ها کشته و یک��ی

دیگر در زندان بسر می برد.»

بنا بر اطلعات گردآوری ش��ده از س��وی گزارش گ��ران

بدون مرز، قاتلن از نزدیکان ح��زب گلب��دین حکمتی��ار،

بنیان گذار ح�زب اس�لمی بوده ان�د و بن�ا ب�ر ش�هادت

بسیاری، این تروریست بنیادگرا، چند هفت�ه پی�ش از

کشته شدن زکیه زکی، در صحبت هایی فت��وا مانن��د

گفت��ه اس��ت « اگ��ر می خواهی��د اس��لم را حف��اظت

کنی���د،باید ص��دای ای��ن زن را خف��ه کنی��د.»  گلب��دین

حکمتی���ار ه���م از متح���دان طالب���ان علی���ه دول���ت و

نیروهای ایس�اف اس�ت و ه�م در درون ق�درت ح�اکم

حامی��ان و روابط��ی دارد. برخ��ی از نیروه��ای ح��زب

اس��لمی ک��ه «رس��ما» از ب��رادران حزب��ی خ��ود ج��دا

شده اند، به فعالیت  علن��ی مش��غولند. در ح�الی ک��ه

گلبدین حکمتیار دستور بایکوت انتخابات را می دهد، قطب الدین هلل  عضو دفتر سیاسی حزب اسلمی یک�ی از ن�امزدان

انتخابات ریاس�ت جمه�وری اس�ت و یک�ی دیگ�ر از اعض�ای ش�ناخته ش�ده ی ای�ن ح�زب محم�د خان، معی�ن عب�داله عب�داله

سیاست مدار شناخته شده و یکی از نامزدان اصلی ریاست جمهوری است.

یکی از قوماندان های امینت ملی که نمی خواهد ن�امش ف�اش ش�ود ب�ه گزارش گ�ران ب�دون م�رز در ای�ن ب�اره گف�ت: « ف�رد

اصلی که در قتل ژورنالیست دست داشت، یک سال بعد در حمله ب�ه یک�ی از پایگاه ه�ای نظ�امی ق�وای بی�ن الملل�ی ب�ه

دست قوای خارجی کشته شد. مقامات حکومتی می دانستند که او یکی از رهبران محل�ی ح�زب اس�لمی اس�ت ام�ا از

اینکه او در قتل خانم زکیه زکی دخالت داشته معلومات نداشتند. وقتی که تفگنچه او را پی�دا کردی�م معل�وم ش�د ک�ه ای�ن

همان سلحی است که با آن زکی�ه را ب�ه قت�ل رس�انده اند. دو نف�ر دیگ�ر همدس�تان وی، ب�رای جنجال ه�ای دیگ�ری بن�دی

شدند، یکی دو سال پیش در زندان مرد و دیگری همچنان در بند است.»



مصونیت کیفری، خشونت را تغذیه می کند و علت دس��ت از ک��ار کش��یدن برخ��ی از روزن��امه نگ��اران زن اس��ت.

خبرنگار یکی از رسانه های ولیت پروان که نمی خواهد نامش فاش شود، به گزارش گران بدون مرز در این ب��اره

می گوید « من دائما  با تلفن و نامه  از سوی افراد ناشناس تهدید می ش��دم. م��را تهدی��د می کردن��د ک��ه اگ��ر ب��ه

کارم در ادامه دهم مسوول مرگ اعضای خانواده خود هستم. مجب��ور ش��دم از خبرنگ��اری اس��تعفا ده��م و ک��ار

دفتری کنم.»

 خبرنگار رادیو باران در هرات می گوید « من در دانشگاه ژورنالیسم هرات تحصیل ک��ردم. م��امعصومه حیدری

چهارده دانشجوی زن بودیم و من تنها به کار خبرنگاری ادامه دادم. البته در ولیات مردم س��نتی ت��ر هس��تند و

به کار کردن زنان به خصوص روزنامه نگاری نگاه خوبی ندارن��د. پیش��داوری در ب��اره ای��ن زن��ان گ��اهی ب��ه حمل��ه و

توهین و تهدید منجر می شود.  زنها خیلی بیشتر به مسائل «اخلقی» متهم می شوند.»

نجیبه ایوبی بر این باور است که  اتهامات «اخلقی و مغایر با ارزش های جامعه» بهانه ای است برای فشار ب��ر

» او می پرسد: « چرا این اتهام ه��ا را علی��ه مرده��ا اس��تفاده نمی کنن��د؟» و زنان برای به خانه فرستادن آن ها.

 وضعیت ما تغییر  و فشارها بیش��تر١٣٩١احمد هنایش مدیر رادیو دنیا در ولیت پروان می گوید: « از آغاز سال 

 زن خبرنگ��ار و همک��ار رس��انه ای ام��روز٢٣شد. بسیاری از همکاران زن ما مجبور شدند کارشان را رها کنند. از 

تنها هفت نفر با ما همکاری می کنند.» 



پویایی و تردید در چشم انداز رسانه ای

 از بهار رسانه های افغان چه مانده است؟

 ژورنالیزمه یترین دوربر خلف تاریک

افغانستان که با به قدرت رسیدن

 آغاز و با رفتن١٣٩٥طالبان در سال 

 پایان یافت. دوره١٣٨١آن ها در سال 

ی پس از طالبان و بازسازیرسانه های 

نگاران روزنامهافغان با کوشش

 کمک جامعه بین المللی راکشور و

می توان طلیی ترین دوره رسانه ها در

۴٨افغانستان نامید. امروز  در کشور

 رسانه١٩۰ رادیو، ١٧٥تلویزیون،  

نامه، دوچاپی – اعم از روزنامه، هفته

نامه، ماهنامه، فصلنامه،هفته

 خبرگزاری وجود دارد. ١٢ ،گاهنامه

 ب��ه وج��ود آم��د ب��ا١٩٢٠ مطبوعات زنان در س��ال 

 در رادیو کار خود را١٩١۸آنکه زنان پیش از آن در 

آغاز کرده بودند. اما در هر منازعه آن ها نخستین

قربانیان بودند. به ویژه در تاریخ معاصر کش��ور، در

جنگ داخلی و سپس ظهور و سقوط طالبان ک��ار

روزنامه نگ��اران زن ممن��وع ب��ود. در ط��ی ده س��ال

گذشته روزنامه نگ��اران زن امک��ان بیش��تری ب��رای

  رسانه بر عهده زنان است.با وجود الزام دولت برای٣٠فعالیت داشتند. به گفته نجیبه ایوبی امروز در مدیریت 

 رس��انه دول��تی هی��چ م��دیر زن��ی وج��ود٦۸رعایت سهمیه سی درصدی زنان در میان کارکنان ام��ا هیچ ک��دام از 

ندارد. در برخی از ولیات مانند پکتیا، پنجشیر و یا فاریاب هیچ زن خبرنگاری وجود ندارد.

.نداآزادی بیان بوده و طی یک دهه اخیر ولیات شمال افغانستان بستر خوبی برای رشد  فعالیت رسانه ای

چنانکه پس از کابل یکی از مناطق پر رسانه در افغانستان به شمار می روند. در حال حاضر در این ولیات بیش

 رسانه، یک شبکه٦ نشریه چاپی وجود دارد.  با این حال سال گذشته ١۸ رادیو ، و ١٠ شبکه تلویزیونی، ٦از 

تلویزیونی و شش نشریه مجبور به توقف کار خود شدند. 

: « «تهدید از سوی همه ی طرفین خبرنگار یکی از رسانه های کاپیسا اینگونه وضعیت را توضیح می دهد

! برای مثال ما گزارشی از مظاهره مردم علیه یکی از مسئولن محلی که به فساد متهم شده بود، منازعه

نشر دادیم. علیرغم آنکه همه موارد حرفه ای و بی طرفی را رعایت کرده بودیم و به همه طرفین وقت یک

اندازه برای ابراز نظر داده بودیم، اما باز از سوی هر دو طرف تهدید شدیم! و از سوی طالبان که تهدید کردند

نباید صدای زنان مظاهره کننده را که مغایر با شعائر اسلمی است، نشر می دادیم!»  

احمد هنایش مدیر مسئول رادیو دنیا می گوی��د: "در ای��ن اواخ��ر می��زان تهدی��دات امنی��تی و خش��ونت ها در براب��ر



خبرنگاران در ولیات شمال کابل مانند دیگر ولیات کشور رو به افزایش است.  این تهدیدها  از س��وی گروه ه��ا،

افراد و جناح های مختلف که عمدتا زورمندان دولتی، و تفنگ داران اند برخبرنگارانی صورت می گیرد که بر خلف

گفته های این مقامات سخن  می گویند یا در باره فساد و رشوه خواری آن ها پرسان می کنند "

امید به رشد و توسعه رسانه ها در ولیت شمال پس از سقوط طالبان اگر نگویم نا امید که در تردی��د ق��رار دارد.

سازمان های غیر دولتی و روزنامه نگارانی که رسانه  های خود را ایجاد کرده اند در تردی��د و نگران��ی هس��تند.  ب��ا

این حال برخی از روزنامه نگاران همچنان با شجاعت علیه وضعیت موجود و با حمایت مردم به تلش خود ادامه

می دهند.

با نزدیک شدن موعد انتخابات و خروج قوای خارجی از کشور در سال جاری،سازمان های بین المللی و محل��ی

جامعه مدنی برای آینده رسانه های در افغانستان ابراز نگرانی  می کنند.  تهدی��د طالب��ان همچن��ان ادام��ه دارد و

علوه بر آن این رسانه ها باید با مشکلت مالی و محدودیت های تحمیل شده از سوی دولت و مقامات محل��ی

دست و پنجه نرم کنند. به این مشکلت، فعال ش��دن بان��دهای تبه ک��اری در جرای��م س��ازمان ی��افته ب��ه وی��ژه در

پروان و کاپیسا نیز اضافه شده است.

این نگرانی ها برای روزنامه نگاران که در سه ولیت شمالی پروان، کاپیسا و پنجشیر فعالیت می کنند، علیرغ��م

وجود امکانات مساعد برای رشد رسانه ای، با کاهش کیف��ی و کم��ی رس��انه ها هم��راه ش��ده اس��ت. ت��ا ام��روز

)  در این س��ه ولی��ت هن��وز روزن��امه  وج��ود ن��دارد، در پای��ان١٣٩٢( زمان پایان تحقیق درباره این گزارش ماه دلو 

تابستان همین سال ماهنامه پروان همچون ماهنامه شورا و صدای مردم، انکش��اف و پی��ام ش��هر ب��ه نش��رش

پایان داد. 

 مشکلت اقتصادی

 با وجود اشتیاق مردم برای دریافت خبر، اما سرمایه گذاری در عرصه رسانه کم است. بسیاری از رسانه ها ب��ا

هزینه اداره های وزرات اطلعات و فرهنگ یا دیگر نهادهای حکوم��تی نش��ر می ش��وند. در ش��هر چاریک��ار، مرک��ز

ولیت پروان تنها یک رادیو وجود دارد، در پنجشیر در سال های اخیر چندین نشریه مجب��ور ب��ه توق��ف نش��ر خ��ود

شده اند.

، مدیر وقت رادیو خراسان می گوید « زمانی که این رادیو به نشرات خود پرداخ��ت، نخس��تینروح ا یوسفی

بار بود که اهالی ولیت صدای رادیویی را می شنیدند که از آن ها و مشکلت شان حرف می زد. رادی��و خراس��ان

با مسیر اطلع رسانی و فعالیت های اجتماعی جایگاه خوبی را در اذهان تمامی شنونده هایش کسب ک��رده

 هج��ری خورش��یدی ب��ا بی��رون ش��دن تی��م پ��ی آر ت��ی از پنجش��یر و انتق��ال١٣٩٠بود. ب��الخره در اواس��ط س��ال 

مسولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به دول��ت افغانس��تان، ب��ا فس��خ ق��رار داد و قط��ع پروژه ه��ایی ک��ه از

موسسات مستقر در ولیت کابل به دست میاورد، یکباره به طرف از دست دادن توان��ایی ه��ای خ��ویش مس��یر

گرفت.»   

 رادیو دنیا در پروان و رادیو خراسان در پنجشیر دارای مالک واحد هستند که برای ادامه نشرات این رادیو تلش

می کند.  احمد هنایش در این باره می گوید: « درست است که ما مشکل اقتصادی داریم ام��ا در س��ال ج��اری



که انتخابات پیشاروی ماست. ما شنوندگان بیشتری داریم و پس تبلیغات ما هم بیشتر شده اس��ت. در رادی��و

دنیا ما تعداد معاش بگیران خود را کم کرده ایم و به جای آن ها خبرنگار حق الحریری که بیشتر آن ها دانشجویان

ژورنالیسم هستند و یا شهروند خبرنگار به کار گرفته ایم. همی��ن تجرب��ه را ه��م می خ��واهیم در رابط��ه ب��ا رادی��و

» خراسان انجام دهیم.

عبدالمتین وف��ا، م��دیر مس��ئول هفت��ه ن��امه ای در

کاپیسا در م��ورد ومش��کلت وض��عیت رس��انه ها و

خبرنگ��اران می گوی��د: "كاپیس��ا از ولی��ات مرك��زی

كش���ور و از لح���اظ وس���عت كوچك���ترین ولی���ات

وض��عیت اقتص��ادی عم��ومی. محس��وب می گ��ردد

مردم در كاپیسا خ��وب توص��یف م��ی ش��ود و ای��ن

علوه بر ظرفیت زراعتی ولیت به خ��اطر نزدیك��ی

آن به كابل نیز می باشد. در كاپیس��ا عل��ی رغ��م

اینك��ه نزدی��ك ب��ه كاب��ل و تح��ت ت��اثیر جریانه��ای

اجتم���اعی و فرهنگ���ی آن اس���ت، ام���ا رش���د و

توسعه ی انسانی چشم گیری دیده نمی ش��ود.

اهرم های توسعه ی انسانی چون رس��انه ه��ا و

مطبوع���ات و نهاده���ا و موسس���ات فرهنگ���ی و

مدنی رشد خ��وبی در ای��ن ولی��ت نداش��ته ان��د و

ساختارهای اجتم��اعی گذش��ته ب��ا كم��ی رن��گ و

لعاب بدل كردن هنوز در این ولیت مشاهده م��ی

گردد.  اقوام مختلف چ��ون پش��تونها، تاجی��ك ه��ا،

پشه ای ها و نورستانی ها در كاپیسا ساكن هستند. این ناهمگونی در مس��ایل اجتم��اعی، سیاس��ی و

امنیت در كاپیسا مطلوب نیست. نف��وذ مخالف��ان دول��ت مش��هود. اقتصادی تأثیرات خاص خود را می گذارد

است و علیق موجود به این فرآین��د كم��ك ك��رده اس��ت. پایگ��اه عظی��م نظ��امی بگ��رام ه��ر  چن��د در ولی��ت

كاپیسا موقعیت ندارد، اما نزدیكی آن به این ولیت، امنیت كاپیسا و تحركات آن را برای دولت و خارجی ها

مهم می سازد. با این همه تاكنون شاهد درگیری و نا امنی های جدی در این ولیت نبوده ایم.»

 بعنوان نخستین رادیوی آزاد  کشور کارش را آغاز کرد. این رادیو  با وجود مش��کلت٢٠٠١رادیو صدای صلح در  

 خبرنگ��ار ای��ن رادی��و می گوی��د « روزان��هعبدالقدوس عصمتیاقتصادی اما همچنان به کارش ادامه می دهد . 

نزدیک به  ده ساعت در روز، صبح از س��اعت ش��ش ت��ا ی��ازده، و عص��ر از س��اعت چه��ار ت��ا هش��ت ش��ب ب��رای

ساحات ولیات پروان ، کاپیسا ، شمال کابل و ارتفاعات پنجشیر . نشرات دارد. م��ا ش��ش برن��امه تولی��دی ه��م

داریم و شنوندگان زیادی داریم.» 

  گزارش گران بدون مرز با همیاری انجمن روزنامه نگاران آزاد افغانستان در ش��هر ص��یاد ولی��ت١٣٩٢ میزان ٦در  

 خبرنگار ولیات شمال کاب��ل در ب��اره خبرنگ��اران و انتخاب��ات، برگ��زار کرد،٤٠کاپیسا گردهم آیی با حضور بیش از 

بسیاری از ژورنالیستان بر این باور بودند ک��ه ب��ا وج��ود ک��م داش��ت ها و نب��ود امکان��ات مناس��ب، ام��ا رسانه های

ولیت شمالی تأثیری مثبت بر زندگی مردم من��اطق م��ورد نف��وذ خ��ود دارن��د. ای��ن خبرنگ��اران همچنی��ن از ض��عف



مسلکی رسانه ها و نداشتن آموزش کافی در این باره شکایت داشتند.

 تأثیر حضور و خروج قوای خارجی بر رسانه ها 

حضور قوای خارجی در ولیت شمالی کابل در کل با حمایت کامل و ممانعت از حمله و آزار گروه ه��ای مخاص��م

اعم از طالبان و یا زورمندان محلی و جن��گ س��الران، ت��أثیری مثب��ت در حف��ظ امنی��ت فع��الن رس��انه ای داش��ته

است. این همیاری کمک به توسعه و توانمند کردن رسانه ها کرد. در این باره سازمان های غیر دول��تی منبع��ی

مهم برای حمایت از رسانه ها بودند، چه در عرصه آموزش و چه کمک ه��ای م��ادی ک��ه ب��رای تبلیغ��ات در اختی��ار

آن ها می گذاشتند. 

اطلع رسانی در باره وضعیت واقعی در این ولیات تأثیری مس��تقیم ب��ر زن��دگی روزم��ره م��ردم  منطق��ه داش��ته

است. رادیو های نچراب ( کاپیسا) ، دنیا و الهام ( پروان)، خراسان ( پنجشیر)  و یا صدای صلح در جبل الس��راج

در میان مردم نیز چایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. فرش��ید ایج��ادی خبرنگ��ار ج��وان رادی��و ص��دای ص��لح، در ای��ن ب��اره

می گوید: « وقتی که میکرو را برای شنوگان باز می کنیم بلفاصله تلفن می کنند، چه برای برن��امه ای تفریح��ی

چه بحثی جدی اما تعداد این شنودگان بسیار زیاد است.» با هم��ه ای��ن اش��تیاق و اس��تقبال قط��ع کمک ه��ای

موجودیت این رادیوها به خطر انداخته است.اگر حضور قوای خارجی نقشی مثبت ب��رای بس��یاری از رس��انه ها

داشته است اما برخی دیگر از خبرنگ��اران از ت��أثیر منق��ی ای��ن حض��ور م��ی گوین��د. از جمل��ه اس��تفاده نیروه��ای

مخالف از حمایت های قوای خارجی برای وابس��ته خوان��دن رس��انه ها ب��ه «خ��ارج» و زی��ر س��ؤال ب��ردن ص��حت و

درستی خبرها و تحلیل های این رسانه ها.

 دشمنان آزادی اطلع رسانی با نشر تبلیغ منفی اعلم می کنند که همه این رسانه ها از س��وی خارجی ه��ا و

به ویژه امریکایی ها ساخته شده اند و در اختیار آن ها هستند. رسانه های قربانی این تبلیغ منفی هم اعتب��ار و

هم همکارانشان به شکل جدی در خطر قرار می گیرد.

توصیه های گزارش گران بدون مرز 

وزارت خانه های اطلعات و فرهنگ و عدلیه  و داخله باید در باره روزنامه نگاران به قتل رسیده اقدام ب��ه تحقی��ق و

بررسی کرده و پرونده های مسکوت مانده را بازگشایی و به انجام رساند.

این وزرات خانه  باید تضمین کنند که قوای امینه در باره هر حمل�ه و ته�اجم ب�ه روزنامه نگ�اران تحقی�ق و بررس�ی 

انجام داده و عاملن و آمران شناسایی و محاکمه و مجازات شوند

وزارت خانه های اطلعات و فرهن�گ و ع�دلیه ب�ه ف�وریت ق�انون دسترس�ی همگ�انی ب�ه اطلع�ات را ب�ه س�رانجام

برسانند و به پارلمان معرفی کنند.

.نمایندگان مردم این قانون در خدمت شفافیت را برای مردم خود به تصویب برسانند

 .وزارت فرهنگ در تضمین عرصه آزادی بیان، بی طرفی رسانه های دولتی اقدام کند

مقامات و مسئولن حکومتی و مذهبی باید ب�ه ص�راحت و ب�ه ش�کل علن�ی از حق�وق زن�ان روزنامه نگ�ار و از ح�ق

برابری آن ها در رسانه ها به مانند مردان دفاع کنند.

نمایندگان روزنامه نگاران در نهادهای نظارتی قانونی باید از سوی سندیکاهای آن ها تعیین شود. هر گونه دخالت

مقام�ات دول��تی در انتخ�اب نماین�ده در ش��ان ی�ک حک��ومت قانون م��دار نیس��ت.  موان��ع «حق��وقی» و « اداری» در

تشکیل کمیسیون های نظارتی بر جرایم رسانه ای باید برطرف شود. این کمیسیون به عنوان نهادی که نقش��ی

مهم در بررسی جرایم رسانه ای دارد برای برگزاری انتخاباتی دمکراتی�ک و ی�ا روی�دادهای پس�ا انتخاب�اتی خواه�د

داشت.

.رسانه ها باید حمایت از آزادی اطلع رسانی و همکاران به ویژه در ولیات را وظیفه بدانند



ماموریت گزارش گران بدون مرز 

 گزارش گران بدون مرز کارزاری برای آماده س��ازی و حف��اظت از فع��الن رس��انه ای١٣٩٢در ماه سنبله و میزان 

 می��زان ده ه��ا روزنامه نگ��ار از رس��انه۸ س��نبله ت��ا ٢٩در دوره انتخابات را در افغانستان به راه ان��داخت. از تاری��خ  

مستقل از سراسر ولیات افغانستان از جمله تلویزیون طلوع، تلویزیون شمشاد، خ��برگزاری پ��ژواک، خ��برگزاری

وخت،تلویزیون ص��با، گ��روه رس��انه ای کلی���د،روزنامه هش��ت ص���بح،رادیو نج��راب، رادی��و ص��دای ص��لح، تلویزی��ون

هیوت،رادیو بامیان، رادیو چن��ار، رادی��و باران،رادی���و ربع��ه بلخ��ی، رادی��و انکاش��ف، و.. در کنفران��س و کارگاه ه��ای

آموزشی حول  کتابچه «راهنمای خبرنگاران در دوره انتخابات» که به این مناس��بت ب��ه زبان ه��ای دری و پش��تو

ترجمه شده بود، برای پوشش انتخابات ش��رکت کردن��د. در ای��ن کارگاه ه��ای آموزش��ی مب��احث و میز گرده��ایی

درباره: قانون انتخابات افغانستان،انتخابات از منظر

اس���تانداردهای بی���ن الملل���ی انتخاب�����ات،قوانین

بین المللی و روزن��امه نگ��اران، انتخاب��ات و روزن��امه

نگاران زن، انتخابات در ش��رایط و من��اطق دش��وار ،

امنیت و اطلع رسانی و تجارب انتخاب��ات گذش��ته

و چش���م ان���داز آین���ده ب���ا ش���رکت مس���ئولن و

چهره ه���ای برجس���ته روزنامه نگ���اری افغانس���تان

همچون  صدیق ا توحیدی، نجیبه ایوبی، فری��ده

نیکزاد، دین محمد مبارز راش��دی، فهی��م دش��تی،

ض��یا بومی��ا، دان��ش کروخی��ل،و حجت ا مج��ددی،

برگزار شد.    

کتابچه « راهنمای عملی خبرنگاران در دوره ی انتخاب��ات»،ک��ه ب��ا همک��اری س��ازمان کش��ورهای فرانس��ه زب��ان

 و دریدو زب�انانتشار یافته است، راهنمایی اجرایی برای خبرنگاران در پروسه انتخاب��ات اس��ت. کت��ابچه ب��ه 

 نشر و در جهت رصد و پوشش حرفه ای انتخابات از سوی خبرنگاران، در میان خبرنگاران توزیع شد. ،پشتو

در طی این ماموریت نماینده گزارش گ��ران ب��دون م��رز ب��ا وزی��ر اطلع��ات و فرهن���گ،والی کاب��ل و پ���روان،نماینده

شورای علمای افغانستان، نمایندگان جامعه م��دنی، انجمن ه��ا و س��ندیکاهای روزنامه نگ��اران و م��دافع حق��وق

روزنامه نگاران، خانواده قربانیان و وکلی آنها، و بسیاری از همکاران روزنامه نگار دیدار و گفتگو کرد. 

http://rsf.org/files/handbook_pashto.pdf
http://rsf.org/files/handbook_dari.pdf


گزارش گران بدون مرز، انجمن جهانی در دفاع از اطلع رسانی و حق دانستن است. 

: کریستف دو لوار مدیر کل

: لوسی موریون مسوول بخش پژوهش

: رضا معینی مسوول دفتر فارسی

: بنجامین اسماعیل مسوول دفتر آسیا
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	عبدالمتین وفا، مدیر مسئول هفته نامهای در کاپیسا در مورد ومشکلات وضعیت رسانهها و خبرنگاران میگوید: "كاپیسا از ولایات مركزی كشور و از لحاظ وسعت كوچكترین ولایات محسوب میگردد. وضعیت اقتصادی عمومی مردم در كاپیسا خوب توصیف می شود و این علاوه بر ظرفیت زراعتی ولایت به خاطر نزدیكی آن به كابل نیز می باشد. در كاپیسا علی رغم اینكه نزدیك به كابل و تحت تاثیر جریانهای اجتماعی و فرهنگی آن است، اما رشد و توسعه ی انسانی چشم گیری دیده نمیشود. اهرم های توسعه ی انسانی چون رسانه ها و مطبوعات و نهادها و موسسات فرهنگی و مدنی رشد خوبی در این ولایت نداشته اند و ساختارهای اجتماعی گذشته با كمی رنگ و لعاب بدل كردن هنوز در این ولایت مشاهده می گردد.  اقوام مختلف چون پشتونها، تاجیك ها، پشه ای ها و نورستانی ها در كاپیسا ساكن هستند. این ناهمگونی در مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأثیرات خاص خود را می گذارد. امنیت در كاپیسا مطلوب نیست. نفوذ مخالفان دولت مشهود است و علایق موجود به این فرآیند كمك كرده است. پایگاه عظیم نظامی بگرام هر  چند در ولایت كاپیسا موقعیت ندارد، اما نزدیكی آن به این ولایت، امنیت كاپیسا و تحركات آن را برای دولت و خارجیها مهم میسازد. با این همه تاكنون شاهد درگیری و نا امنیهای جدی در این ولایت نبوده ایم.»

