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دراﻣد
ﺣدود ﭘﻧﺟﺎه و ھﻔت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق ﺑﺷر در دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﻣن ﺑرای ﻧوﺷﺗن اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﺎری
رﺳﺎﻧده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،آرا و دﯾدﮔﺎه ھﺎﯾﺷﺎن را ارﺳﺎل ﮐرده اﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواھم از ھﻣﮫ ی اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﮐﻧم .ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﮔزارش ھﺎی ﺑرﺧﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق
ﺑﺷر و ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎرﺳﺎز ﺑوده اﺳت .از اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﻧﯾز ﺑرای ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ در دﻓﺎع از
ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﺳﭘﺎﺳﮕزارم.
ﻻزم ﻣﯽ داﻧم از ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﻧروژ ﻧﯾز ﺑرای ﻧوﺷﺗن اﯾن ﮐﺗﺎب ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧم.
ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧم از اﯾن ﭘس ﻧﯾز ﻣوارد ﺳرﮐوب و ﺳﺎﻧﺳور را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل ﮐﻧم و اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎز اداﻣﮫ دھم.
ﮐﺎﻣران ﻣﯾرھزار
ﺧزان ﺳﺎل  /1388ﻧواﻣﺑر 2009
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ﮐﺎﺑل ﭘرس
ﮐﺎﺑل ﭘرس را در اواﯾل ﺳﺎل  2004راه اﻧدازی ﮐردم ﺗﺎ ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﺑدون ﺳﺎﻧﺳور در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻗرن ھﺎ
طﻌم ﺳﺎﻧﺳور و اﺳﺗﺑداد را ﭼﺷﯾده اﺳت .اﯾﻧﺗرﻧت ﭘدﯾده ای ﺗﺎزه در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ظرﻓﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﮫ ﺳﺎﻧﺳور در آن ﻧﺎﻣﻣﮑن ﯾﺎ ﻣﺷﮑل اﺳت ،اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣداﻗل آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت دارﻧد ،ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑدون ﺳﺎﻧﺳور را درﺑﺎره ی ﻣﺳﺎﯾل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﭼﺎی داغ
در ﺳﺎل  2005ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﮔزﯾده ﻣطﺎﻟب ﮐﺎﺑل ﭘرس را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﺷر ﮐﻧم .ﻧﺎم اﯾن
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺎﻧدم "ﭼﺎی داغ" .ﭼﺎی داغ و ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕران آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﮐردﻧد .ھر
روز ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻓﺗﺧﺎری ﮐﺎﺑل ﭘرس اﻓزود ﻣﯽ ﺷد و ﭼﺎی داغ ﻧﯾز در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣﺎره اﻧﺗﺷﺎر ﺧود
ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت و ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑدﺳت آورد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﺎی داغ در ﭼﮭﺎرﻣﯾن
ﺷﻣﺎره ﺧود ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺳور ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﺗﮭدﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن آﮔﮭﯽ ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻣﺗوﻗف
ﺷد .ﭘوﻟﯾس در ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎرراه ھﺎی ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده ،ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر و ﻟت و ﮐوب ﻧﻣود.
ﭼﺎپ آﮔﮭﯽ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ در ﭼﺎی داغ ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺑرای ﻧﺷر اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد و ﭘس از ﺗﮭدﯾد آﮔﮭﯽ
دھﻧدﮔﺎن ،اﻧﺗﺷﺎر آن ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﺟدی ﻣﺎﻟﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد و از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎز ﻣﺎﻧد.
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ﺷﻣﺎره ﻧﺧﺳت ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭼﺎی داغ

ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﮔزارش ،دﯾدﮔﺎه ،ﮐﺎرﺗون و طﻧز ﺑﺧش ھﺎی اﺻﻠﯽ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭼﺎی داغ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد.
ﭼﺎی داغ در  16ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷد و ھر ﺷﻣﺎره ﺳﮫ ھزار ﺗﯾراژ داﺷت .ﺻﻔﺣﮫ ی ﻧﺧﺳت و ﺻﻔﺣﮫ ی
آﺧر ﺗﻣﺎم رﻧﮓ و ﺻﻔﺣﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷد.

ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت

ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎﺑل ﭘرس از ﻣرگ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻗﺻﺎﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ﺳردار وﻟﯽ" ﺧﺑر داد ﮐﮫ درﺳت ﭘس از
ﺳﯾزده روز از اﻧﺗﺷﺎر ﺧﺑر ﮐﺎﺑل ﭘرس ،ﻣرگ وی ﺗوﺳط دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﺷد.
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ﺑﺎ ﺗوﻗف ﭼﺎی داغ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﻧﺎه ﺑردم و ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش ﺑﮫ ﮐﺎر روی ﮐﺎﺑل ﭘرس اداﻣﮫ دادم .در
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﺎﯾﯽ ﺷده ﺑود ﺑرای ﮔرﯾز از ﺳﺎﻧﺳور .ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗر روی ﮐﺎﺑل ﭘرس ،ﺑر ﺗﻌداد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷد و از ﺳوﯾﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و اﻧﺗﺷﺎر اﺳﻧﺎد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
و اﺧﺗﻼس ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ آن ھوﯾﺗﯽ ﺧﺎص داده ﺑود .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓراد آزاداﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﻧظرات و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺧود را طرح ﮐرده و اﺳﻧﺎد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و اﺧﺗﻼس و ﻣﻘﺎﻻت درﺑﺎره ی ﺣﻘوق ﺑﺷر،
ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﭼﮭره ی اﺻﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺣﮑوﻣت در اﺑﺗدا ﮐﺎﺑل ﭘرس را ﺟدی ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﮑرد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ و رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﮔزارش ھﺎ و
اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﮐﺎﺑل ﭘرس را ﺑﺎزﺗﺎب دادﻧد .ﺑﺎرھﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺑرﮔزاری
ﮐﻧﻔراﻧس ﻋﻠﯾﮫ ﻣطﺎﻟب و اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻣوﺿﻊ ﮔرﻓﺗﻧد .روزی ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺧﺑر اﺧﺗﻼس
 25ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺗوﺳط ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺗﯾم ھﻣراھش را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺑود ،ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ،زﻣﺎﻧﯽ
داد و ﺳﺗد ھﺎی ﭘﺷت ﭘرده در ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و اﺧﺗﻼس ھﺎی ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧوراﻟﺣق
اﺣدی وزﯾر وﻗت ﻣﺎﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣﮑﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ،زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺎﻓﯾﺎی واﻟﯽ وﻗت وﻻﯾت
ﻗﻧدھﺎر اﺳدﷲ ﺧﺎﻟد و زﻣﺎﻧﯽ ﻓروش ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ وزارت دﻓﺎع ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن
را طرح ﮐرد .ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم داد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ھر روز ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﭘرس
اﺣﺳﺎس ﮐﻧد .در ﮐﻧﺎر اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل ﭘرس ،ﺑﺳﯾﺎری ،ﺻﻔﺣﺎت اﯾن ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را
ﭘرﯾﻧت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻣﯽ ﺑردﻧد .ﺑﺎرھﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ی آﻧﺎن از آن ھﺎ ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت دارﻧد ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﺻﻔﺣﺎت اﯾن ﺳﺎﯾت را ﭘرﯾﻧت
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑراﯾﺷﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد .از ﺳوﯾﯽ اﺧﺑﺎر ﻣوﺛق ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎری از وزرا ،ﻣطﺎﻟب ﮐﺎﺑل ﭘرس را ﺧواﻧده و آن را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .روزی ﮐﺎﺑل ﭘرس از
ﻣرگ ﻣﺣﻣد ظﺎھر آﺧرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮑﺗﺎﺗور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرده ﺑرداﺷت ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑطور ﮔﺳﺗرده
ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﺷدت از طرف رﯾﯾس دﻓﺗر ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﮐﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎم " ﺑﺎﺑﺎی
ﻣﻠت" را ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،رد ﺷد و ﺑﺎز از طرف ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑر ﻣرگ وی ﺗﺎﮐﯾد ﺷد .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ
ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری ﺧﺎﺻﯽ و ﺑﺎ ﭼﺳﭘﺎﻧدن ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت و ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠت ،ﻣرگ وی را ﺑﮫ
ﻧﻘل از ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑﺎ ﻟﺣن ﺑﯽ ﭘرده ای ﻣﯽ ﻧوﺷت ،دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣرد .ﺣﮑوﻣت
ﻧﺗواﻧﺳت ﻣرگ ﻣﺣﻣد ظﺎھر را ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﯾش ﺑﮫ دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺟﺑور ﺷد ﻣرگ
وی را رﺳﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد.
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رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرای ﻣرگ ﻗﺻﺎﺑﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﯾژه ﺗرﺗﯾب دادﻧد و ﮐﺎﺑل ﭘرس
ﺗﺎﺳف ﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ ﭼرا ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔزار ﻧﺷد و اﻓرادی ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﻣد
ظﺎھر و وﻟﯽ ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺣﻘوق ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣردﻧد.
در ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره ی ﮐﺎﺑل و دﻣوﮐراﺳﯽ اھداﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  ،ﮐﺎﺑل ﭘرس وظﯾﻔﮫ داﺷت و
دارد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﻋﻣﯾق ﺗر و ﺑدور از ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری ﻣﻌﻣول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﭘردازد.
ﮐﺎﺑل ﭘرس ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﻧﺎد اﺧﺗﻼس و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐرد .روزی از ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ
واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﺎ اراﯾﮫ ی ﺳﻧد ﭘرده ﺑرداﺷت و روزی دﯾﮕر از ﺗﺑﻌﯾض و اﺳﺗﺑداد ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ و
ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت و دم و دﺳﺗﮕﺎه .روزی از ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ی وﮐﻼی ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺑدﺳت
آوردن ﻣﻌﺎش اﺿﺎﻓﯽ و ﮔزاف ﺑرای ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﮑرده اﻧد و روزی از اﺧﺗﻼس و زد و ﺑﻧد آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺣﮑوﻣﺗﯽ .روزی از ﭘروژه ھﺎی ﻧﯾم ﺑﻧد و اﺧﺗﻼس ﺷده ﯾو ان او ﭘﯽ اس و روزی از اﺧﺗﻼس در ﯾو ان
دی ﭘﯽ .ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ی اﻧﺗﺷﺎر ،ﮐﺎﺑل ﭘرس واﻗﻌﺎ ﺧطری ﺟدی ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد.
ﻣن ﻣﺟﺑور ﺑودم ﺑرای ﮔذران زﻧدﮔﯽ در ﯾﮏ رادﯾو ﻧﯾز روزاﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم و ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ "ﻟپ ﺗﺎپ دﯾزﻟﯽ" و
ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن اﯾﻧﺗرﻧت از ﺷرﮐﺗﯽ ﺑﻧﺎم " اﻓﻐﺎن ﺗﻠﮑﺎم" روی ﮐﺎﺑل ﭘرس .ﺑﺎرھﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣدﯾران رادﯾو از آﻧﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣرا اﺧراج ﮐﻧﻧد .دﺳت آﺧر ﻣن ﺧود از آن
رادﯾو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﺎ داﺷﺗن ﺳﻧد ،ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺧﻠف آﺷﮑﺎر ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻧﺷدﻧد اﺳﺗﻌﻔﺎ داده و
ﺑرآﻣدم.
در ﯾﮏ رادﯾوی دﯾﮕر ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷدم .اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻧﺑﺎر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طراح ﺳﺎده ی وب
ﺑﺎﺷم و ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ﻣﯾز ﮔردھﺎﯾﯽ را ﻧﯾز در آن رادﯾو ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐردم.

ﺳرﮐوب ﮐﺎﺑل ﭘرس
)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF
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ﺑﺎﻻﺧره دوﻟت اﻓﻐﺎﻧ ﺳﺗﺎن دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷد و ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭼﮭﺎرم ﺟوﻻی 2007
ﻣرا ﺑﺎزداﺷت ﮐرد و ﭼﻧد روزی در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آن را " ﮔواﻧﺗﺎﻧﺎﻣوی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ" ﻧﺎﻣﯾده ام در ﯾﮏ ﺳﻠول دو
در ﺳﮫ ﻣﺗر ھﻣراه ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺗﮭم ﻋﺿوﯾت در ﮔروه اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻧدی ﺷدم .دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی
ﻧداﺷﺗم ،ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺷدم و در ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﮫ و طوﻻﻧﯽ از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺷور و آن ﮐﺷور اﻋﺗراف ﮐﻧم .ﺑدﻧﺑﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﭘرس در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
دﻧﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آﻟﻣﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘرس دﻓﺗر ﮐﺎری ﻧدارد ،ﭘول از
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺑود .آن ھﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ھر
طور ﺷده ﻣن ﺑﮫ دروغ اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ھﺳﺗم و ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺗﺷﮑﯾﻼت وﺳﯾﻌﯽ دارد .ﮔﺎھﯽ
ﺗﺻورات آﻧﺎن از ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑرای ﻣن ھم واﻗﻌﺎ ﺗﻌﺟب آور ﺑود .ﮐﺎﺑل ﭘرس اﯾﻧﻘدر ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻧﻔوذ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن
ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻏول ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻋرﯾض و طوﯾل در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻧﺎن
ﭘس از ﭼﻧد روز ﺑدﻟﯾل ﻓﺷﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻧﮭﺎدھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،روزی ﮐﮫ "ﺑﺎن
ﮐﯽ ﻣون" دﺑﯾر ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده ﺑود ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ آزادی ﻣن ﺷدﻧد .اﯾن

آزادی اﻣﺎ ﭼﻧدان دﯾری ﻧﭘﺎﯾﯾد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرا ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﺎﯾﮫ زﯾر ﻧظر دارﻧد و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎرم ﺷدم.
ﻣﺣل ﮐﺎرم ﻧﯾز ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ دﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺑﺎﻧﮫ روز اطراف دﻓﺗر ﮐﺎرم
ﺑودﻧد .در اﯾن ﺑﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون " ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای" وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
رﯾﺎﺳت " ﮐرﯾم ﺧرم" وزﯾر اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺻدور ﺣﮑﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی وزﯾر اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺷراﺗﯽ اداﻣﮫ دھم آﻧﺎن ﭘروﻧده ی ﻣرا ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ و دادﮔﺎه ﺧواھﻧد ﻓرﺳﺗﺎد.
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ﺑﺎﻻﺧره در ﻧﮭم آﮔوﺳت  2007روزی ﮐﮫ ﺟرﮔﮫ ای ﺑﻧﺎم ﺟرﮔﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺻﻠﺢ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرﮔزار ﺷد ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎر ﻣرا ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .اﯾﻧﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑﯾﺷﺗر،
ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﺑﯾﺷﺗر .ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز زﻣﺎن آن ﻧرﺳﯾده ﮐﮫ ﯾﮏ ھزاره از ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧد .اﮔر
ﺑﺎر ﭘﯾش ﻓﻘط دﺳت ھﺎﯾم را وﻟﭼﮏ زده ﺑودﻧد اﯾﻧﺑﺎر ﭘﺎھﺎﯾم را ھم .اﺧطﺎر ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﻣرا ﮔم و ﮔور
ﺧواھﻧد ﮐرد .ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼرا " ﻣﮭﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ " آﻧﺎن را در ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری ام "ﮔواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو " ﺧواﻧده
ام و ﭼرا ﻗدردان ﺣﺎﻣد ﮐرزی و ﺗﯾم اش ﻧﯾﺳﺗم .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻣﮑﺎری ﮐﻧم .ﻣن ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد
اﺧﺗﻼس ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﻣﻧﺗﺷر ﻧﮑرده و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺟﺎﺳوس ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﺣوﯾل دھم.
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اﯾﻧﺑﺎر ھم اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ آزادی ﻣن ﺷدﻧد .آن ھم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷش ﮐﺎﻣل
ﺧﺑری ﺟرﮔﮫ ی اﻣن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد و ﺧﺑر ﺑﺎزداﺷت ﻣن ﻧﯾز در ﺻدر ﺧﺑرھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت.
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر دوﻟت آزادم ﻧﮑﻧد ،ﺟرﮔﮫ ی ﭼﻧد روزه ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺣرﯾم
ﮐرده و ﻣﻘﺎﺑل ھﺗل ﺳرﻧﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد " ﮐﺎرﺳﺗن ﺗوﻣﺎﺳن" ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ " داگ ﺑﻼده" ﻧروژ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،اﻋﺗﺻﺎب ﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ھﻧﮕﺎم آزادی ﻣرا ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣق
ﻧدارم اﺳﻧﺎد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و اﺧﺗﻼس ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧم .ﺣق ﻧدارم ﻣﻘﺎﻟﮫ ی اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﻧوﯾﺳم و ھر
آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺑﺎﯾد ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾد از ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧوع ﺗﮭدﯾد و اﯾن ﻧوع ﺑرﺧورد ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر
و اﺧطﺎر وی ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﻼ ﻣﻣﻧوع اﻟﻘﻠم ﮐردن او.
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در ھﻧد ﮐﮫ ﺑودم دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑوﯾژه اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎﯾﻌﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣن در ﻣﺳﮑو ھﺳﺗم .ﺣﺗﺎ
ﯾﮑﯽ از واﺑﺳﺗﮕﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ای را ﺑرای ﺧودم در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺷر ﮐﻧم و ﮔﻔﺗﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﮐﺎﻣران ﻣﯾرھزار ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﺳوس ﻣﺳﮑو ﺑوده و اﮐﻧون در روﺳﯾﮫ اﺳت .ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز
ﺷﺎﯾﻌﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷم و ﺟﺎﺳوس اﯾن ﮐﺷور ھﺳﺗم .ﺑرای ﻣن ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻور
اﯾن ﺟﻣﺎﻋت از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﭼﯾﺳت .آﻧﺎن ﻓﻘط آدﻣﯽ ﮐﮫ ﮔزارش ھﺎ و ﺧﺑرھﺎی ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد را
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻣﻧﺗﻘد در ﻧظرﺷﺎن ﺟﺎﺳوس ھﺳﺗﻧد.
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ﭘس از آزادی در ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع اﻋﻼم ﮐردم ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﺳﺎﻧﺳور و ﺧﻔﻘﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﺎﺑل ﭘرس
را ﻧﺷر ﮐﻧم .ﻣن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺧودم و ﯾﺎ دﯾﮕران را ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧم و ﺑرای ھﻣﯾن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھم ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزادی ھﺎﯾم ﺗﺿﻣﯾن ﻧﺷده ،ﮐﺎﺑل ﭘرس را ﻣﻧﺗﺷر ﻧﮑﻧم .ﻋدم اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﯾز ﺧود ﻓﺷﺎر
دﯾﮕری ﺑر اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﺻورت اداﻣﮫ اﻧﺗﻘﺎد از
ﺣﮑوﻣت ﺑﺎز ھم ﻣرا ﺑﺎزداﺷت ﺧواھد ﮐرد و ﺑﺎر ﺑﻌد ﺑﺎ دو دﻓﻌﮫ ﻗﺑل ﻓرق ﺧواھد داﺷت .ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣن ھﺷدار داده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎر ﺑﻌد ،اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺻورت ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣرا ﺑﺎزداﺷت
ﮐرده و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺗرور ﮐﻧد .ھر ﺣﺎدﺛﮫ ای اﻣﮑﺎن داﺷت و ﻣن ﺑﺎز ھم ھﻣراه ﺑﺎ ھﻣﺳرم ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در
ﻣﺣل ﮐﺎرم ﺷدم .ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ و زﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾم اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣرا ﺗﺣت ﻧظر داﺷت،
ﻣرا ﻣﺻﻣم ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎرم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐﻧم .ﻣن ﻧﺎﭼﺎر ﺷدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم
آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرم اداﻣﮫ دھم .ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭼﻧد ﻧﮭﺎد دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر ) ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﻧﺎﻣﺷﺎن را در اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﯾﺎورم ﭼرا ﮐ ﮫ ذﮐر ﻧﺎم آﻧﺎن ﺑﺎﻋث ﻣﺣدودﯾت ﮐﺎرﺷﺎن در ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد
ﺷد( ﺑﮫ ھﻧد رﻓﺗم و ﻣدﺗﯽ را در اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺳر ﺑردم .ﺗﺻﻣﯾم داﺷﺗم در ھﻧد ﺑﻣﺎﻧم اﻣﺎ دوﻟت اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ
ﻣن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻧداد و ﺧواﺳﺗﺎر ﺧروج ﻣن از ھﻧد ﺷد .ﺣﺗﺎ ﻣﺳووﻻن ﺑﺧش ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ ھﻧد در ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳﺗم ﺑرای اﻗﺎﻣت در ھﻧد از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ در اﻧﺗﻘﺎد از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾزی ﻧوﺷﺗﮫ ام ﯾﺎ ﻧﮫ و آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐدام ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ھﻧدی در ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ
ﺑﺎﺷم .ﭘس از ﺷش ﻣﺎه ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﭼﻧد ﻧﮭﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﺎ ﺻدور وﯾزا ﺗوﺳط ﺳﻔﺎرت ﻧروژ ھﻣراه ﺑﺎ
ھﻣﺳرم ﺑﮫ ﻧروژ وارد ﺷدﯾم .ﭘﯾش از آن و ﭘس از ﻋدم ﻣواﻓﻘت دوﻟت ھﻧد ،ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﺑﻠژﯾﮏ و ﺷﮭر
ﺑروﮐﺳل ﺑروﯾم و ﺑرای دو ﺳﺎل ﻣﮭﻣﺎن " ﺧﺎﻧﮫ ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ادﺑﯾﺎت ﭘﺎﺳﺎ ﭘورﺗﺎ" ﺑﺎﺷﯾم اﻣﺎ ﺳﻔﺎرت ﺑﻠژﯾﮏ در
ھﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ وﯾزا ﻧداد و از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑروﯾم.

اداﻣﮫ ی ﮐﺎﺑل ﭘرس
ﮐﺎﺑل ﭘرس را ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ اﻣروز اداﻣﮫ داده ام .ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾش از  2000ﺗن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﯾﺳﻧده در اﯾن ﺳﺎﯾت
ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭼﮭﺎرﺻد ﺗن از آﻧﺎن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ھزار ﻣﻘﺎﻟﮫ و
ﻧوﺷﺗﮫ و ﺑﯾش از  35ھزار ﭘﯾﺎم و ﻧظر در ﭘﺎی اﯾن ﻣطﺎﻟب ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت .در ﻣﺎه ﺑﯾش از ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون
ﺑﺎر از ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑﺎزدﯾد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ھزار ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و وﺑﻼگ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن
ﻟﯾﻧﮏ ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓﯾﻠﺗر آن ﺑرآﯾد .اﺑﺗدا اﯾن اﻣر
ﺑﺻورت ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺑود اﻣﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺗﻼش دوﻟت ﺑرای ﺳﺎﻧﺳور ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺧﺑر دادﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺗوﺳط ﭼﻧد آی اس ﭘﯽ داﺧﻠﯽ ﻓﯾﻠﺗر ﺷد .ﻓﯾﻠﺗر ﮐﺎﺑل ﭘرس ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
در طﯽ ﭼﻧد ﻣﺎه دﺳت ﺑﮫ آﻣوزش ﮔذر از ﻓﯾﻠﺗر زدم و راه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺑور از ﻓﯾﻠﺗر را ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردم .ﻓﯾﻠﺗر و اﻋﻣﺎل ﺳﺎﻧﺳور دوﻟﺗﯽ ﺗﺎ اﮐﻧون ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﻓﯾﻠﺗر در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﯾن و اﯾران ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺻد در ﺻد ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
را در اﯾن ﮐﺷورھﺎ از ﻓﺿﺎی آزاد اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﺣروم ﮐﻧد .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ داﻧش ﻓﻧﯽ
ﮐﻣﺗر و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻣﺗر دارد و ﺿﻣﻧﺎ اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘول و زور ﺑﺗواﻧد ﺣرف اول را ﺑزﻧد .روی
اﯾﻧﺗرﻧت ﺧﻼﻗﯾت و اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺣرف اول را ﻣﯽ زﻧد و ﺑرای ھﻣﯾن ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺑوﯾژه ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎطب دارﻧد.
ﭼﻧدی ﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ﺑﺻورت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻧﯾز در ﮐﺎﺑل ﭘرس روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ
از ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2009ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.
ﺑرای ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮔﺳﺗرده ای دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن آن ھﺎ را اﺟرا ﺧواھم ﮐرد.
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ی ﻗرن ھﺎ ظﻠم و اﺳﺗﺑداد در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗرار دارد و دارای  34وﻻﯾت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭘﺎﯾﺗﺧت آن ﺷﮭر ﮐﺎﺑل اﺳت .ﺗﺎﮐﻧون ﺳرﺷﻣﺎری دﻗﯾق و ﻋﻠﻣﯽ در اﯾن ﮐﺷور اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺗﺎ
ﺟﻣﻌﯾت آن ﻣﺷﺧص ﺷود .در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2008دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺳرﺷﻣﺎری را در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﺧواھد ﮐرد اﻣﺎ اﯾن اﻗدام دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از اﻗداﻣﺎت آن ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت ﻣواﺟﮫ
ﺷد .ﺑرﺧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﺟﻣﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺣدود  31ﻣﯾﻠﯾون ﺗن اﻋﻼم ﮐرده اﻧد و ﺑرﺧﯽ
ﻧﯾز آن را ﺣدود  24ﺗﺎ  27ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از آﻧﺎن زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻌداد و ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺑب ﺟﻧﺟﺎل ھﺎﯾﯽ ﺑﯾن ﮔروه ھﺎ و دﺳﺗﮫ ﺟﺎت
ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺷده اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری ﺳت ﮐﮫ در آن ﺑﮫ رواﯾت اﺳﻧﺎد ،دھﮫ ھﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی ،ﮐوچ
اﺟﺑﺎری و ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ و ھﻧوز ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ظﺎھرا ﺑﺎ ورود ﺑﯾش از ھﻔﺗﺎد ھزار ﻧﯾروی ﺑﯾن
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اﮔر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳﺎل  1747و زﻣﺎن ﭘﯾداﯾش ﮐﺷوری ﮐﮫ اﻣروز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧدش ﺑﭘردازﯾم ،اﯾن
ﮐﺷور ھﻣواره ﻣورد ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑوده  ،ﯾﺎ ھﻣواره اﯾن ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده ﮐﮫ
ﺑر ﻣردم ظﻠم و ﺟﻔﺎ ﻣﯽ ﮐرده و ﯾﺎ ﺑﺎز اﯾن ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺣرﯾم اﻓراد در
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﺣرﯾم ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  1751و ﮐﺷﺗﺎر و ﺗﺎراج ﻣردم
اﯾن ﮐﺷور ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﻧﮓ ﻧﺧﺳت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  1838و ﺟﻧﮓ دوم آن
در ﺳﺎل  ، 1878ظﻠم و ﺳﺗم ،ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ و ﮐوچ اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل ھﺎی  1880ﺗﺎ  ،1901ظﻠم و اﺳﺗﺑداد ﻧﺎدر ﺧﺎن ﭘدر ﻣﺣﻣد ظﺎھر
ﻋﻠﯾﮫ اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ از ﺳﺎل  1929ﺗﺎ  1993ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺟواﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق از ﭘﺎی در آﻣد ،اداﻣﮫ ی
ظﻠم و ﺳﺗم ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻧﺎدر ﺧﺎن در دوره ی ﭘﺳر وی ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﺷﺎه ،ﺗﺑﻌﯾض و ظﻠم رژﯾم داود ﺧﺎن ﭘﺳر
ﮐﺎﮐﺎی )ﻋﻣو( ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﮐﮫ در ﺳﺎل  1973دﺳت ﺑﮫ ﮐودﺗﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣد ظﺎھر زد ،ﮐﺷﺗﺎر و ﺗﻌﻘﯾب و آزار
و اذﯾت ﺷﮭروﻧدان و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن در دوره ی ﭼﮭﺎر ﺣﮑوﻣت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی ﺳﺎﺑق در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺳﺎل ھﺎی
 1987ﺗﺎ  1992و در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺟوم ارﺗش ﺳرخ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ،1979ﺣﮑوﻣت ﻣﺟﺎھدﯾن و
دور ﺟدﯾد ﮐﺷﺗﺎر در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل ھﺎی  1992ﺗﺎ  ،1996اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن و ﺣﺎﮐم ﺷدن ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻣل
ﺗرس ،ارﻋﺎب ،ﮐﺷﺗﺎر و ﺳﺎﻧﺳور در ﺳﺎل ھﺎی  1996ﺗﺎ  2001و ﻧﯾز رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی آن ﺑر
ﻓﺳﺎد ،ﺗﺑﻌﯾض و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧون
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﮐﻧون ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد
ﮐﺷﺗﺎر ،ﺗﺎراج و ﭼﭘﺎول واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﭼﭘﺎول و ﮐﺷﺗﺎر در دوره ی دﻣوﮐراﺳﯽ وارداﺗﯽ ﺟرج ﺑوش،
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ و ﻣﺗﺣدان آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ آن ﺑﯾش از ھﻔﺗﺎد ھزار ﺳرﺑﺎز ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋزام ﮐرده اﻧد
ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد.

اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﺿﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﻣﺎ ظﻠم و ﺳﺗم رﯾﺷﮫ دواﻧﯾده و ﺑر ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ ﺗﺎﺛﯾر
ﻧﺎﻣطﻠوب ﻣﯽ ﮔذارد .ﺷﺎﯾد ﺗﻌداد ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از داﯾﻣﯽ ﺗرﯾن و ﭘﺎﯾدار ﺗرﯾن ﻣوارد ﻣﻧﺎزﻋﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﺷدن ﺳرﺷﻣﺎری ﻋﻠﻣﯽ و دﻗﯾق ،ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺣرﮐﺗﯽ ﻋﻠﻣﯽ و درﺳت ﺑﮫ ﺟﻠو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋدم ﺳرﺷﻣﺎری دﻗﯾق و ﻋﻠﻣﯽ ،ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ
ﺣدود ،ﺷﺎﯾدھﺎ و ﻣﻣﮑن ھﺎ در ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﯾژه ﻣﺳﺎﯾل زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

زﺑﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دو زﺑﺎن رﺳﻣﯽ دارد ﮐﮫ زﺑﺎن ھﺎی دری و ﭘﺷﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دری ھﻣﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳت ﮐﮫ در
ﻣﯾﺎن ﮔوﯾﻧدﮔﺎن آن دری و ﻓﺎرﺳﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و زﺑﺎن ﻣﺷﺗرﮐﯽ در ﮐﺷورھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾران،
ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،ﺣﺗﺎ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﭼﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﮐﻧﺎر ﻓﺎرﺳﯽ
و ﭘﺷﺗو ،زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ازﺑﮑﯽ ،ﺗرﮐﻣﻧﯽ ،ﺑﻠوﭼﯽ و ﭘﺷﮫ ای ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﻧدﮔﺎن ﺧود را دارد.

دﯾن ،ﻋﻘﯾده و ﺑﺎور
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ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﻼ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼوه ﺑر ذﮐر
اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ،اﺳﻼم ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾن رﺳﻣﯽ اﻋﻼم ﺷده و طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺻول اﺳﻼﻣﯽ
ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد .ﺑراﺑر ﺑودن ﺑﺎ اﺻول اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﺑﯾر و ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣﺧﺗﻠف از اﺳﻼم و ﺣﮑوﻣت ِ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺗﻌﺻب ﺗرﯾن ﺑرداﺷت ھﺎ از
ﺗﮫ اﻧد ،اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧوﺗر و ﺳرزﻧده ﺗر ِ ﺑرآﻣده از ﻗواﻧﯾن
اﺳﻼم ﮐﮫ آن را ﺑﺎ ﺑرداﺷت ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای آﻣﯾﺧ
اﺳﻼﻣﯽ ھﻧوز ﻣﺟﺎل ﺑروز ﭘﯾدا ﻧﮑرده اﻧد .ﺑوﯾژه ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﺳوی ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺻد ھﺎ ھزار ﺗن ﺷده و ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺗن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﻧد ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﻣﮭم اﺳﻼﻣﯽ
ﺑودن آن ﺑوده اﺳت .ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ھر ﮐدام ﻧﺎم اﺳﻼم را ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺣزب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ ،اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،وﺣدت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣرﮐت اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ و ...ھر ﮐدام
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ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ دو ﮔروه ﻋﻣده ی ﺳﻧﯽ ﻣذھب و
ﺷﯾﻌﮫ ﻣذھب ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ادﯾﺎن و آﯾﯾن ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾرواﻧﯽ داﺷﺗﮫ و دارﻧد اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐم  ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد آزاداﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻌﺗﻘدﻧد را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز دھﮫ ھﺎ ﺑﺎ
ﻋﻧوان ﮐﺎﻓر و ﻣرﺗد از ﺳوی ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺟﺎن و ﻣﺎل و زن و ﻓرزﻧد آﻧﺎن ﻣﺑﺎح ﺷﻣرده ﻣﯽ
ﺷد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﯾﮭودﯾﺎن ،زردﺷﺗﯾﺎن و ﺣﺗﺎ ھﻧدوھﺎ و ﺳﯾﮏ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از آﻧﺎن در ﺑﺧش ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﻧد ﻧﯾز ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد آزاداﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣراﺳم آﯾﯾﻧﯽ ﺧود ﺑﭘردازﻧد .ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﯾﮭودﯾﺎن و ھﻧدوھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺷﯾﻌﯾﺎن از اﯾن ﮐﺷور ﮔرﯾﺧﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ ﻣﺛﻼ
اﮔر ھﻧدو و ﯾﺎ ﺳﯾﮏ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾﺳﺗﮫ اﺳت ،در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد دوره ی ﺗﺎرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن،
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗن ﻋﻼﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺑﺎس ﻣﺟزا ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺷﺧص ﺷود.
ﺣﮑوﻣت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دھﮫ ھﺎ و ﺣﺗﺎ ﻗرن ھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣذھب ،ﻧژاد و زﺑﺎن اداره ﺷده و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮔروه
ﻣذھﺑﯽ ،ﻧژادی و زﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ھﻣواره ھدف ﺣﻣﻠﮫ ﺣﮑوﻣت و واﺑﺳﺗﮕﺎن آﻧﺎن ﺑوده اﻧد.

در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف رودر روی ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ھر ﮐدام ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺟﻧﮓ ﺑرای اﺳﻼم ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾر
ﻧظﺎﻣﯾﺎن دﺳت زده اﻧد .ﯾﮑﯽ از اوج ھﺎی اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان در دوره ی ﺣﮑوﻣت ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ
و ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ و ﺷورای ﻧظﺎر ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﮑوﻣت ﻣﺟﺎھدﯾن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود و دوره
اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن داﻧﺳت .ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾش از آن در دوره ی ﺷﺎھﺎن دﯾﮑﺗﺎﺗور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧﺳل
ﮐﺷﯽ ،ﮐوچ اﺟﺑﺎری و ﺑرده داری ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ اﺳﻼم اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺣﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروه ﺳﻧﯽ ﻣذھب آن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﻣذھب ﺑوده اﻧد ،ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻗﺗل
ﻋﺎم ﺷده و ﻣورد ﺗﺎراج و ﭼﭘﺎول واﻗﻊ ﺷده اﻧد.

ﺳواد
ﺑﯾش از ھﻔﺗﺎد درﺻد از ﺟﻣﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺳواد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻻزم ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﺳواد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﻧدارﻧد .اﮔر اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺳﻧﺟﯾده
ﺷود ،ﺑﯾش از ﻧود و ﭘﻧﺞ درﺻد ﺷﮭروﻧدان ﺳﺎﮐن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺳواد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ را ﺑرای ﺑﺎ ﺳواد ﮐردن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻧداده اﻧد و ﮔﺎھﯽ اﮔر ﺗﻼﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺑدﻟﯾل
اﺟرای ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب آن در ﺑﺎﻓت ﺳﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت .در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻧﯾز اﯾن
ﺗﻼش ھﺎ ھﻣواره ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و اﺧﺗﻼس ﺑﺧش ھﺎی آﻣوزﺷﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑوده ،طوری ﮐﮫ ﺑودﺟﮫ ھﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ھﻧﮕﻔت ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﺷﺎوران و ﺗﯾم ﻣﺷورﺗﯽ وزﯾر و ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗن داﻧش آﻣوزان و آﻣوزﮔﺎران و ﺑﮫ آﺗش
ﮐﺷﯾدن ﻣﮑﺗب ھﺎ و ﮐﺗﺎب ھﺎی درﺳﯽ زده اﻧد.
در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ،2009داﻧش آﻣوزان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن در وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن اﻋﻼم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ آﻣوزش
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺧود را ﮐﮫ ﺑﯽ ﺳواد ھﺳﺗﻧد ،روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و اﻣﯾدوارﻧد ﺗﺎ ﺳﺎل 2014
ﺑﯽ ﺳوادی را از اﯾن وﻻﯾت رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣرﮐت از اﯾن دﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ درﺳت ﺗر رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی در دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل  2001ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﻧﺎم
ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﺷد .رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﭘس از ﺑرﮔزاری ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺳﺎل  2004در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از آن در ھﻣﺎن ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺟرﮔﮫ ﺑﻧﺎم "ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ" ﻧﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑر
ﺣﮑوﻣت ﻣﺎﻧد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را اداﻣﮫ داد .ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﮐﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر  -از دوره
ی ﻣﺣﻣد ظﺎھر آﺧرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ دوره اﮐﻧون ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر و ﭼﭘﺎوﻟﮕران داراﯾﯽ ھﺎی
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳت ﺗﺎ ﺳﺎل  2009اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  2009اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺧﻠف و ﺗﻘﻠب
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑرﮔزار ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ﺣدود ﯾﮏ
ﺳوم واﺟدﯾن ﺷراﯾط رای دھﯽ در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐردﻧد .ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻣﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻔده ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرت رای دھﯽ ﺗوزﯾﻊ ﺷده ﺑود و ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺗﻧﮭﺎ دو ﻣﯾﻠﯾون و دوﺻد و ھﺷﺗﺎد و
ﺳﮫ ھزار و ﻧﮭﺻد و ھﻔت رای ﺑدﺳت آورد و اﯾن رای ﮐﻣﺗر از ﭘﻧﺟﺎه درﺻد رای ﺟﻣﻊ ﯾﮏ رای ﺑود ﮐﮫ
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رژﯾم ﮐرزی

ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻻزﻣﮫ ی رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯾﺎن او و ﻋﺑدﷲ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘس از او ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎر ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رای ﺑﯾﺷﺗری آورده ،ﺑﮫ دور دوم ﻣﯽ رود .رﻗﯾب
ﺣﺎﻣد ﮐرزی از ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻧﺎر رﻓت و ﮐﻣﯾﺳﯾون ،ﺣﺎﻣد ﮐرزی را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣدود ﭘﺎﻧزده
ﻣﯾﻠﯾون واﺟد ﺷراﯾط رای دھﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻧﮑرده ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻣد ﮐرزی رای ﻧدادﻧد ،در ﮐﻣﺎل
ﻧﺎﺑﺎوری ﻣردم دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد.
ﮐرزی ﻧﺧﺳﺗﯾن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﭘﯾش از ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر در ﻗدرت ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری ،اﻋﻼم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دوﺑﺎره ی ﮐرزی را ﻣرگ ﺟﻣﮭورﯾت و ﺑﺎزﮔﺷت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽ داﻧﻧد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

17

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

 -ﻧﻘﺷﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

18

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

ﻓﺻل دوم
 ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﺳﺎﻧﺳورﺑﮫ ھر ﻧوع ﻣﺣدودﯾت ،ﮐﻧﺗرل و ﺟﮭت دادن ،ﻓﺷﺎر ،ﺗﮭدﯾد و دﺳت زدن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز
و ﺑﮫ رخ ﮐﺷﯾده ﺷدن ﻋﻘﯾده ،دﯾدﮔﺎه ،ﺑﯾﺎن و ﺣﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﺎره ای از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺟر ﺷود ﺳﺎﻧﺳور ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود .در ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻧﺳور ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣواردی از ﻣﺣدودﯾت اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﮑل ﻋﻣوﻣﯽ دارد اﻣﺎ وﻗﺗﯽ
زواﯾﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﻧﺳور در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،اﯾن ﭘدﯾده ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﮐوﭼﮑﺗرﯾن رواﺑط آﻏﺎز و ﺑﮫ رواﺑط
ﭘﮭﻧﺎورﺗری ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد .ﺳﺎﻧﺳور در ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺧود ﻣوﺿوﻋﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ
آدﻣﯽ در روﻧد رﺷد طﺑﯾﻌﯽ و ورود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻧﯾﺎن ھﺎی ﻣﺣدودﯾت را در ﺧود و
اﻋﺿﺎی دﯾﮕر ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻋﮑس آن ﺑﮫ ﮔﺳﺗردﮔﯽ و آزادی دﻟﺑﺳﺗﮫ ﺷود .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼق و
ارزش ھﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﮐﮫ از ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد و ﯾﺎ ﻣﺎه ھﺎی آﻏﺎزﯾن ﻋﻣر ،آدﻣﯽ ﺑﺎ آن ﺳر و ﮐﺎر ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﻘﺎطﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﮭم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را در ﺑﺎروری ﻧﮭﺎد آدﻣﯽ و ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﻣﺣدودﯾت و ﯾﺎ
آزادی ﺑر ﻋﮭده دارﻧد.
از ﺳوﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻧﺳور ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑل ﮔﯾری رﺳﺎﻧﮫ رﺟوع ﻣﯽ ﺷود و از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺿﺑط و
ﺛﺑت وﻗﺎﯾﻊ در دوراﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾﻣش ،ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن ﺗر و ﺳﮭل ﺗر ﺷده ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻧﺳور ﻧﯾز
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﺎﻧﮫ ﮔره زده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻧﮕﺎھﯽ آﺳﺎن و ﺳﮭل ﺑﮫ ﭘدﯾده ی ﺳﺎﻧﺳور اﺳت.
ﭼرا ﮐﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﺳﺎﻧﺳور در ﭼﻧﯾن دوراﻧﯽ آﺳﺎن ﺗر اﺳت و ﭘدﯾده ای ﻣﻠﻣوس ﺗر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.

ﻗدرت و ﺳﺎﻧﺳور
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اﮔر ﻣوﺿوع ﻗدرت را در روﻧد ﭘﯾداﯾش و ﺗﮑﺎﻣل زﺑﺎن در ﻧظر ﮔﯾرﯾم ،ﭘدﯾده ی ﺳﺎﻧﺳور ﻣﻠﻣوس ﺗر ﻣﯽ
ﺷود .ﻣوﺿوع ﺳرﮐوب ﻣﺧﺎﻟف ،آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن رواﺑط ﻣﺗﺿﺎد ﺑﮕوﻧﮫ ی دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده ی اﻣروزی وﺟود
دارد ،در روﻧد ﭘﯾداﯾش و ﺗﮑﺎﻣل زﺑﺎن ﺑررﺳﯽ و ﺳﻧﺟﯾده ﺷود ،ﺳﺎﻧﺳور ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣطرح ﺷده اﺳت .اﯾن ﺳﺎﻧﺳور ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی ﻓراوان در طول ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺟﺎﻣﯾده ﮐﮫ ھﻧوز اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺗرﯾن ﺷﮑل آن در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد.
ﻣﺧﺎﻟف اﺟﺎزه ﻧدارد ﻋﻘﯾده ی ﺧود را ﺑروز ﮐﻧد .ﻣﺧﺎﻟف ﺣﺗﺎ اﺟﺎزه ی داﺷﺗن ﻋﻘﯾده ی ﻣﺧﺎﻟف را ﻧدارد و
اﮔر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود ،ﻟت و ﮐوب ،ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ،زﻧداﻧﯽ و ﺣﺗﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
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اﻣﺎ ﺳﺎﻧﺳور ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش زﺑﺎن ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ دارد .راﺑطﮫ ی زﺑﺎن ،ﮔﻔﺗﺎر و ﺑﯾﺎن؛ از
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت را ﭘﯾدا ﮐرد و ﺗواﻧﺳت ﮐﻠﻣﺎت را ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دھد و
ﺟﻣﻼت را ﺑﺳﺎزد ،ﺳﺎﻧﺳور ﻧﯾز ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھﻣواره ﺟدال ﻣﯾﺎن ﮔﻔﺗن و ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺗن وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و
ﺣﺗﺎ ﺑدون وﺟود ﻓﺷﺎری ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﮔﻔﺗن و ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺗن ،اﻧﺗﺧﺎب اﯾن ﯾﺎ آن در ﮔﻔﺗﺎر،
ﺧود ارﺗﺑﺎطﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺳور ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ دﺳت ﮐم ﯾﮑﯽ از ارﺗﺑﺎطﺎت آن در ﮐﻧﺎر ﻣﺛﻼ
اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت ،ﻋﺑﺎرات و ﺟﻣﻼت ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﺳﺎﻧﺳور ﺑوده اﺳت.

ﺷﺎﯾد اﮔر ﺑﮫ ﭘدﯾده ی ﺳﺎﻧﺳور ھﻣﮕﺎم و ھﻣراه ﺑﺎ ﭘدﯾده ی زﺑﺎن و ﭘﯾداﯾش و ﺗوﺳﻌﮫ ی آن ﺑﻧﮕرﯾم ،ﻣوﺿوع
ﺑﮫ ﻣرز ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑرﺳد اﻣﺎ ﻣﮕر ھﻣﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻗرار ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻗرن ھﺎ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ،ﺑﮫ
رواﺑط ﺣﺗﺎ ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﻠﻣوس ﺑﭘردازد .ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ آھﻧﮓ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐردن ﺟﮭﺗﯽ دﯾﮕر در آن،
ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻗرن ﭘﯾش ﻧواﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﭘﯾداﯾش و ﺗوﺳﻌﮫ ی زﺑﺎن و ﻗدرت ،ھﻣواره ﺳﺎﻧﺳور را در ﮐﻧﺎر ﺧود و
ﺣﺗﺎ در درون ﺧود ﭘروراﻧﯾده ،ﻣﯽ ﺧواھم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧود ﺳﺎﻧﺳوری ﻧﯾز زاﯾﯾده ی ھﻣﯾن ﻋواﻣﻠﯽ ﺳت
ﮐﮫ از ارزش ھﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑﯽ ِ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣﻣﯾل ﺷده در ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ،ﺗﮭدﯾد و ارﻋﺎب در
ﻣﺣﯾط ﮐﻼن ﺗر ﭘﮭﻧﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺟﮭﺎن آدﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﺑودﻧش اﮔر ﺑﮫ ﻧﺳﺑﯾت ھﺎی
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺧود در اﻧدازه و ﭘﮭﻧﺎی ﺳﺎﻧﺳور ﺗﺎﺛﯾر دارد ،اﻣﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﺧودﺳﺎﻧﺳوری
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدﯾده ای زاﯾﯾده از آن ،ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﮐﻼن ﺗر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ راه ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧود ﺑﮫ ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ و ﺧﻔﻘﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﯾﮑروز  -در ﺳﺎل  -2006ﺧﺑرﻧﮕﺎری در ﮐﺎﺑل ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻧد اﻗدام ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،رﯾﯾس ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﮑﯾم ﺻﻠﺢ ﺻﺑﻐت ﷲ
ﻣﺟددی و دادﺳﺗﺎن ﮐل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺑﺎر ﺛﺎﺑت را ﺑﺻورت ﺻدا و ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ی ﺛﺑت ﺷده ﻣﯾﺎن ﮐرزی و ﺟﺑﺎر
ﺛﺎﺑت در دﺳت دارد و در آن ﮐرزی از ﺟﺑﺎر ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺧواھد ﺑدﻟﯾل ﺧواھش ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی و راﺑطﮫ
ی ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی " ﻣﺣﻣد رﻓﯾق ﻣﺟددی" ﺷﮭردار وﻗت وﻻﯾت ھرات در ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وی ،دوﺳﯾﮫ ی
اﺧﺗﻼس ﺷﮭردار را دﻧﺑﺎل ﻧﮑﻧد و ﺟﺑﺎر ﺛﺎﺑت آن را ﺑﭘذﯾرد و آﻧوﻗت ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑرای آن
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺻدا را ﻧﺷر ﻧﮑﻧد و ﯾﺎ ﺟﺳﺎرت ﻧﺷر آن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻠﻣوس ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ
ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ا ِﻋﻣﺎل ﺳﺎﻧﺳور
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در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح از دوﻟت ھﺎی ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﻋﺑور ﮐرده اﻧد ،ﺳﺎﻧﺳور ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﻧﺗﯽ ﺧود اﻋﻣﺎل
ﻧﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣذف ﺳﺎﻧﺳور از اﯾن ﺟواﻣﻊ ﻧﯾﺳت .ﺳﺎﻧﺳور ﻣﻌﻣوﻻ در ﭼﻧﯾن ﺟواﻣﻌﯽ از راه
ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺷﮑل ھﺎی ﭘﺷت ﭘرده ی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ﺷﮑل ﺟدی
در ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫ ی اروﭘﺎﯾﯽ -آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻘش ﺷرﮐت ھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﻟوﯾﯾس ﺑرﺟر و ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﯾو .اس .ای  .آی .دی ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺎﻧﻧد ﯾو .ان .دی .ﭘﯽ و ﯾﺎ ﯾو .ان .او .ﭘﯽ .اس ،در
اﺧﺗﻼس و زد و ﺑﻧد ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت .ﮐﻠﯽ ﮔوﯾﯽ ھﺎﯾﯽ در
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ﺳﺎﻧﺳور ﻣﻌﻣوﻻ در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی دوﻟت ھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ در ﮐﺷوری ﻣﺎﻧﻧد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻓت ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﻧدارد ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز .در ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوﻟت ﺑر ﺳر اﻗﺗدار
اﺳت و در ﺟﻧوب و ﺷرق طﺎﻟﺑﺎن و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل در ﭘﺎره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ،
ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ،واﻟﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺛر اﻣﺗﯾﺎز ﮔﯾری ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار دﯾن ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﺟﺎﻣﻌﮫ دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد و ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻣﮭم
ﺳﺎﻧﺳور در اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ در ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺟزﯾﯾﺎت و دﻧﺑﺎل ﮐردن ﺳررﺷﺗﮫ ی ﻣﺎﺟرا ﺑﯾﺷﺗر
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده اﻧد .ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ در ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ،ﺑﺎز ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﮔوﯾﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺻد ﺗن در ﯾﮏ
ﻧﻘطﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ده ھﺎ ﺗن در ﻋراق و ﭼﻧد روز ﻣﺎﺟرای ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن آﻧﺎن در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
وﺟود دارد اﻣﺎ ﺑﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ﺑ ﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده و آﻣﺎری ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐﻣﺗر اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧﺷﺎن ﺑر
ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد .ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و در آﺧر ﺳﺎل ،آﻣﺎری اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
دﯾﮕر ھﯾﭻ .ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮑﺳوی ﻣﺎﺟرا ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺳوﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕر آن ھﯾﭻ دﻧﺑﺎل ﻧﻣﯽ ﺷود .ھﯾﭼﮕﺎه
ﺑﺻورت ﺟدی در رﺳﺎﻧﮫ ی ﻏرﺑﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ده ھﺎ و ﺻد ھﺎ و ھزاران ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﻋراق ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧﺎﯾت ﺣﺎد و ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت .ھﯾﭼﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد " دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ" ﻣورد ﺳوال ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﮔرﭼﮫ اﯾن دادﮔﺎه وظﯾﻔﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﺑﺻورت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﺳت ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﭘردازد .ﮔوﯾﯽ ﻋﺿوﯾت ﮐﺷوری ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دادﮔﺎه ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ ،ھﯾﭻ ﻣﺳووﻟﯾت ﺣﻘوﻗﯽ را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن دادﮔﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و در ﭘﻧﺎه ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾم
ﺳﺎﻧﺳور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﭘدﯾده ای ﻣﻌﻣول ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.

از ﺳوﯾﯽ ﺗﻣرﮐز ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﺎﻣﻼن ﺳﺎﻧﺳور در ﮐﺷورھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺑﮫ ﺻدور
ﺣﮑم ﺑﺎزداﺷت ﻋﻣراﻟﺑﺷﯾر دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺳوداﻧﯽ از ﺳوی دادﮔﺎه ﻻھﮫ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ داغ در
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺻداق ھﻣﺎن ﻣﺛل ﻓﺎرﺳﯽ ﺳت ﮐﮫ:
ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھوا.

راﺑطﮫ ی ﭘﯾداﯾش و ﺗوﺳﻌﮫ ی زﺑﺎن ﺑﺎ ﻗدرت ﻣﯽ ﺗواﻧد دورﻧﻣﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ  -ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺳﺎﻧﺳور را و راﺑطﮫ ی
ﻗدرت ﺑﺻورت ﻣﺣض ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺳور در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﺑﮫ ﺳﺑب ھﻣزﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﯾزه ھﺎ و ﻋواﻣل ﻣﻠﻣوس ﺟﻧﺎﯾت،
ﮐﺷﺗﺎر و ﭼﭘﺎول آﻧﮑﮫ و ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻣﯽ زﻧﻧد را آﺷﮑﺎرﺗر ﮐﻧد.
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ﺳﺎﻧﺳور ھﻣواره ﭼﻧد ﺳوﯾﮫ ﺑوده و ﻋﻼوه ﺑر ﺷﺧص ،ﮔﺎه رﺳﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﺳﺎﻧﺳور ﺷده ،آﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد،
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز در ﭘوﺷﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟرﯾﺎن ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ ﺣﺎﮐم اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘﯾﺎﻣد
ھﺎی ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ ﻧﯾز ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص اﺳت .ﺳرﮐوب و اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ
ﺳت .اﻧﺣﺻﺎر ﻓرﺻت ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻘﺳﯾم آن ﻣﯾﺎن ﺳردﻣداران ﺗﮏ ﺻدا و واﺑﺳﺗﮕﺎن آﻧﺎن و دور ﮐردن
ﻣﺧﺎﻟف از ﻣراﮐز ﮐﻧﺗرل و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﺗﯾﺟﮫ ی دﯾﮕر آن اﺳت .ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺗﮏ ﺻدا و ﺣﺎﮐﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺟﺎزه ی ﺷﻧﯾدن ﺻداھﺎی دﯾﮕر و ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ را ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ھﻣواره ﭼﯾزی ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن دارﻧد ﮐﮫ از
اﻓﺷﺎی آن در ھراس از دﺳت دادن ﻗدرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .راﺑطﮫ ی ﻗدرت و ﺳﺎﻧﺳور راﺑطﮫ ای ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ
در رھﮕذر آن ﻓﺳﺎد ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﯾﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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 ﺳﺎﻧﺳور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎندر دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺻدای ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ اﺟﺎزه ی اﺑراز ﻧداﺷت ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﺎر و ﭼﭘﺎول
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت و اﯾن ﺟرﯾﺎن ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد و ﮐﻠﻣﮫ ی ﺳﺎﻧﺳور در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎﻋﯽ
ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﻘﯾم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧده ی ﺳرﮐوب و ﺧﻔﻘﺎن
ﺣﺎﮐم در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ دوره ی اﮐﻧون ﺑﺎﺷد.
ﺳﺎﻧﺳور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘدﯾده ای ﺗﺎزه ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺷود و ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭘدﯾده ای
ﻣرﺑوط رژﯾم ﺗﺎرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن .ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت و ارﻋﺎب ﮔره ﺧورده و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳرﺷﺎر از
ﺧﺷوﻧت ،ﺳﺎﻧﺳور ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎرز آن اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻧواع ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر از
ﮐﺷﺗﺎر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ و ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ،ﮐوچ اﺟﺑﺎری ،ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ
در آن ھﻣﯾﺷﮫ و ھﻣﯾﺷﮫ ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ ،ﺳﺎﻧﺳور ﻧﯾز در آن ﭘدﯾده ای ﻓراﮔﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮔرﭼﮫ ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﺑﺣث در اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﺳﺎﻧﺳور در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻻزم دﯾدم ﻧﮕﺎھﯽ ﮔذرا
ﺑﮫ دوران ﭘﯾش از ﺣﺎﻣد ﮐرزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ اﯾن رژﯾم ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺷود.

ﻓﻘط ﺟﻧﮓ در دوره ی ﻧ ُﮫ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﮐﮫ از او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود در ﺳﺎل  1747ﻣﯾﻼدی ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ
اش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ اﮐﻧون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧدش و آن زﻣﺎن "ﺧراﺳﺎن" ﻧﺎم داﺷت،
آﻏﺎز ﮐرد .او ﺣدود  26ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود و ﺑﯾﺷﺗرﯾن زﻣﺎن ﺣﮑوﻣﺗش را ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣوس
ﻣردم در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﯾرون از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﭘری ﻧﻣود .او ﭘس از ﺳرﮐوب ﺣرﮐت ھﺎی داﺧﻠﯽ،
ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻻھور و ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﻣروز ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﮐرد.
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ﭘس از ﺗﯾﻣور ،ﭘﺳرش زﻣﺎن ،ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺷﺎه زﻣﺎن ﯾﺎ زﻣﺎن ﺷﺎه اداره ی اﻣور را ﺑدﺳت ﮔرﻓت و ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺟدﯾد ﭼﻧدان ﺑﮫ اﻣور ﻣﻣﻠﮑت داری و رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﻣردم و آﺑﺎدی اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ داد و روﯾﺎی ﻓﺗﺢ
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ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ِ ﭘس از اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﻧﯾز ھر ﮐدام در ﮐﺎر ﺗﺛﺑﯾت ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود و ﺟﻼل ﺷﺎھﯽ ﺑودﻧد و ﺑرای
ﺗﺛﺑﯾت ﺟﻼل ﺷﺎھﯽ ،ﺳرﮐوب ،اوﻟﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد" .ﺗﯾﻣور" ﭘﺳر اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﮐﮫ
واﻟﯽ ھرات ﺑود ،ﭘس از ﻣرگ ﭘدرش در ﺳﺎل  1775ﻣﯾﻼدی ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﻧﺷﺳت .ﺳﺎل ھﺎی اول
ﺣﮑوﻣت وی در ﮐﺷﺎﮐش ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﮔذﺷت و ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﮐرد و ﭘﯾﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﯽ
ﺑﺳت .ﺑرﺧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی آﺧر ﺳﻠطﻧت وی ﮐﺷور ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﺗر ﺑود و ﻣردم ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر و داد ﺳﺗد و زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺑﭘردازﻧد .آﻧﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾﻣور ﺑﮫ
ادﺑﯾﺎت ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت و در ﺳﺎل ھﺎی آﺧر ﻋﻣرش ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐرده ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﺷﺎھﺎن ﻗدﯾم ،ﺷﺎﻋران
را ﮔرد ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﻣﺣﺎﻓل ﺷراب و ﺷﻌر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﯾﻣور ﻣﺎﻧﻧد ﭘدرش در اﺛر ﺑﯾﻣﺎری در ﺳﺎل
 1793ﺟﺎن داد .در زﻣﺎن ﺗﯾﻣور ﺑود ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺣﮑوﻣت از ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد.

ھﻧد را ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﺟدش در ﺳر داﺷت .او ﺳﺎل ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗش را ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺟﺎی او ﺑر ﺗﺧت ﺷﺎھﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد .اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﻧداﺷت ،ﺣق ﻣردم ﺑود
و ﺣﻔظ ﺟﺎن و ﻣﺎل آﻧﺎن .او ﭘس از ﺣدود ھﺷت ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ،ﺗوﺳط ﻣﺣﻣود ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود از
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرﮐﻧﺎر و زﻧداﻧﯽ ﺷد و ﺣﺗﺎ دﺳﺗور داده ﺷد ﺗﺎ او را ﮐور ﮐﻧﻧد.
اﯾن دوره ھﺎ دوره ھﺎی ﺟﻧﮓ و ﮐﺷﺎﮐش ﺑود .ﺑوﯾژه ﮐﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺿور داﺷت و ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ﻧﻔوذ ﺧود ،ﺷﺎه اﯾران را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ اﻧداﺧت و ﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎن او .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ آﻣد
و ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﻌد ﺑﺳﺎطش را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐردﻧد و در ﻣﺣدوده ی ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺗﺟدﯾد ﻗوا ﻣﯽ ﭘرداﺧت و
دوﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﺷد و دوﺑﺎره ﺑﺳﺎطش ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷد .ﺗﻣﺎم رﻗﺎﺑت ھﺎ در اﯾن ﻣﺣدوده ی زﻣﺎن ﺑرای ﻧﺷﺳﺗن
ﺑر ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑود و ﮔﺳﺗرش ﻣﺣدوده ی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎ و و ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﻣردم
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷدت ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﯾﺎ ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﭘﺎھﯽ در ﻟﺷﮑر اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺟﻧﮕﻧد
ﺗﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻣﺣﻣود ﺗوﺳط ﺷﺟﺎع ،ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در ﺳﺎل  1803از ﺗﺧت ﺑﮫ زﯾر ﮐﺷﯾده ﺷد .ﺷﺟﺎع ھﻔت ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﯾش دوام ﻧﯾﺎورد و دوﺑﺎره ﻣﺣﻣود ﻗدرت را از او ﺳﺗﺎﻧد.
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در ﺳﺎل  1863ﺑﺎ ﻣرگ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺷﯾر ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯾد .ﺑﺎز ھم ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر ﻗدرت،
ﺟﺎن دوﺑﺎره ﮔرﻓت و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ھم ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﺑود ﺑﮫ اﯾن آﺗش ﺑﺎد ﻣﯽ زدﻧد .ﺷﯾر ﻋﻠﯽ ﮐﻣﺗر از
ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل 1867ﺗوﺳط ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن از ﻗدرت ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد و ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن
ﻧﯾز ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ طﻌم ﻗدرت را در ﻟﺑﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﭼﺷﯾد ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻣرد و ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺟﺎی او ﺑر
ﺗﺧت ﻧﺷﺳت.
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دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌدی ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل  1826ﻣﯾﻼدی ﺑر ﻗدرت ﺗﮑﯾﮫ زد .در زﻣﺎن او ﺟﻧﮓ و
ﺟدال اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت و اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺳﺎل  1838ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺣﮑوﻣت اﯾران ﻧﯾز ﻣﻧﺎطق ﻏرﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﺎ آرام ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷﻐول ﮐﺎرزار در
دو ﺳوی ﺑﺎ اﯾران و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑود .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﺗواﻧﺳت دوام ﺑﯾﺎورد و دوﺑﺎره ﺷﺟﺎع ﯾﺎ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑﺎ
ھﻣراھﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﺳرﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺳﺎل  1839ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد .ﺣﮑوﻣت دوم ﺷﺟﺎع ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ
روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﺑود .ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺣﺗﺎ
روﺳﺗﺎھﺎ را ﻧﯾز ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .ﺣﻣﻼت ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد و ﺣﺗﺎ در ﺳﺎل
 1842ﻣﯾﻼدی ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺳرﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل
ﺧود درآورده ﺑودﻧد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﻧﯾز ﺑﺳﺎط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﺟﺎع ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن وی ﺟﻣﻊ ﺷد .دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺟﺎع از ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﺎزﮔﺷت .اﯾﻧﺑﺎر او در
ھﯾﺎت ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ ﺑرای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺑود .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ی ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
اﻣﺿﺎ ﮐرد و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧدی ﭘﯾش اﯾران را ﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﮐرد .رد ﭘﺎی دﺧﺎﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را در ﻧﻘطﮫ ﻧﻘطﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﺎم دارد ،اﯾران ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ھﻧد ،ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت.

ھﻧوز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﻧرﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣﻣد اﻋظم از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ،زﻣﺎم اﻣور را دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت و ﺑرای ﯾﺎزده ﺳﺎل
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻧد.
از دوره ی اﯾن ﻧ ُﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧﺎر ﮐرد .اﯾن دوره ھﺎ
دوره ھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد دوره ھﺎی ﺑﻌد ﺑﮑﺎرﺑردن ﮐﻠﻣﮫ ی ﺳﺎﻧﺳور ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧده ی
وﺿﻊ آن زﻣﺎن ﺑﺎﺷد و ﺑواﻗﻊ ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻠﻣﮫ ای ﻋﻘﯾم اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺷرﯾﮫ در دوره ی ﺷﺟﺎع ﻣﻧﺗﺷر
ﺷده ﺑود اﻣﺎ اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﻌﯽ در ﺑﺎد ﺑزودی ﺧﺎﻣوش ﺷد.

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺷرﯾﮫ
از ﻧﺷرﯾﮫ ی "ﺷﻣس اﻟﻧﮭﺎر" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺳﺎل  1873ﻣﯾﻼدی
در زﻣﺎن ﺣﮑﻣراﻧﯽ "ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن" راه اﻧدازی ﺷده و ھﻣﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﭘژوھﺎن ﺑﺎ ﻓﺷﺎر
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺗوﻗف ﺷد .در ﺷﻣس اﻟﻧﮭﺎر ،اﺧﺑﺎر ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﮭﺎن ﻧﺷر ﻣﯽ
ﺷد .اﺧﺑﺎر ﻟﻧدن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﺑﺧش ھﺎی اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺗوﻗف ﺷﻣس اﻟﻧﮭﺎر ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻗرن ھﺎ از ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،رﺳﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  1878ﻣﯾﻼدی وارد
دوﻣﯾن ﺟﻧﮓ ﺧود ﺷد .ﭘﯾش از آن اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎرھﺎ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ
دﺧﺎﻟت ﮐرده و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷدن ﻣﻧطﻘﮫ را ﻓراھم ﮐرده ﺑود.
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ﺷﻣس اﻟﻧﮭﺎر ﻧﺷرﯾﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺑﻔروش ﻣﯽ رﺳﯾد و آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ی ﻧﺧﺳت آن آﻣده ،اﻓراد ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد آن را ﺑﺻورت ﺷش ﻣﺎھﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗرک ﺷوﻧد .ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻣس اﻟﻧﮭﺎر در اﺑﺗدای ﻧﺷرﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ
اﮔر ﮐﺳﯽ ﭘوﻟش را ﻧدھد ،ﺑﮫ ذﻣﮫ اش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و در وﻗت ﺣﺳﺎب ﮐﮫ ﻣﻧظورش اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺟﮭﺎن ﭘس
از ﻣرگ اﺳت ،از او ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ " :اﻣرای ﮐﺎﻣﮑﺎر و روﺳﺎی ﻧﺎﻣدار و ﻧواﺑﺎن و
راﺟﮫ ﮐﺎن و واﻟﯾﺎن ﻣﻠﮏ از اﯾن ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد اوﺷﺎن ھرﭼﮫ از روی ﻓﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯾض رﺳﺎﻧﯽ ﻣواﻓق
ﺷﺎن و ﺷوﮐت و ﻧﺎﻣوری ﺧود ﻋطﺎ و ﻣرﺣﻣت ﻓرﻣﺎﯾﻧد زﯾﺑﺎ و ﺷﺎﯾﺎن اﺳت".
ھﻣﯾن ﺳطور اﺑﺗداﯾﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﻣس اﻟﻧﮭﺎر ﻧﺷرﯾﮫ ای ﻧﺑوده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اوﺿﺎع زﻣﺎن ﺧود را ﺗﺣﻠﯾل
و ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﻘد ﮐﻧد.

وطن ﻓروﺷﯽ و ﮐﺷﺗﺎر در دوره ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب و ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن
در ﺟﻧﮓ دوم ﻣﯾﺎن اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در زﻣﺎن ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺑر
ﻣواﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﮐﻧﺗرل ﺷﮭرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺟﻧوب و ﺷرق و ﺟﻧوب ﺷرق ﺑدﺳت ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد .ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ طرف ﻣزار ﺷرﯾف در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﺿﻊ ﻋوض
ﮐﻧد و در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺟﺎﻧش را از دﺳت ﻣﯽ دھد .ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ،ﭘﺳر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺟﺎی او
در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  1879ﺑر ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺷﺳت .او ﭘﯾش از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در زﻧدان ﭘدرش ﺑﺳر ﺑرده ﺑود و
ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد .ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﻣﻌﺎھده ای را ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﮔﻧدﻣﮏ در ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ده ﻣﺎده اﻣﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر واﮔذاری ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ ﻣﮭﻣﯽ از
ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋﻣﻼ اﯾن ﮐﺷور را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐرد .ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺑود و اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎه را ﺑﮫ ﻣذاﮐره و ﻗرارداد ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮔذراﻧد و دﺳت آﺧر ﺑﺎ ﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻌﻔﺎ از
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺑﮫ ژﻧرال ﮐﺎرﮐﺷﺗﮫ ی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ راﺑرﺗس ،ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺑﺎ ﺧواری ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن
رﻓت.
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ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ آﻧﺟﺎ را ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد و اﻣروز ﻧورﺳﺗﺎن ﻧﺎم دارد ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺟﮭﺎد و ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐردن ﮐﺎﻓر ،دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم زد .او ﺑﮫ ھزاره ﺟﺎت ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد و اﯾﻧﺑﺎر ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﮐردن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮫ او آﻧﺎن را ﮐﺎﻓر ﻣﯽ داﻧﺳت وارد ﻋﻣل ﺷد و ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم را ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﯾت
ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ھوﯾدا ﺑود ،ھﻣراه ﺑﺎ ﮐوچ اﺟﺑﺎری دﻧﺑﺎل ﻧﻣود .ﺑﮫ ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾورش ﺑرد و در ﺷﻣﺎل ﻧﯾز
ﮐوچ اﺟﺑﺎری و ﻧﺳل ﮐﺷﯽ را ﻋﻠﯾﮫ اﻗﻠﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ داد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ او ﺑﮫ
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ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ از رﻓﺗن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺑ ﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟﻼدان ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل
 1380ﺑر ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﮑﯾﮫ زد .اﯾن ﺟﻼد ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﺟز ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر وﺳﯾﻊ ﻣردم
در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﯾﻧوار و ﻧورﺳﺗﺎن و ھزاره ﺟﺎت زد .ﺳرﮐوب ،ﺧﻔﻘﺎن و اﺳﺗﺑداد در
دوره ی ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اوج ھﺎی ﺧود در ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯾد .ﻓﺷﺎر و ظﻠم و ﺳﺗم ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از راه وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن و ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗن ﺟواﻧﺎن ﮐﮫ در اردوی او ﺟﻧﮓ ﮐﻧﻧد و
اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی رﻋب و ھراس ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ﺑﯽ درﻧﮓ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن از وﯾژﮔﯽ ھﺎی دوره ی اوﺳت .ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن دﺳت
ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﮔﺳﺗرده ی ﻣردم ﺷﯾﻧوار زد و ﺷورش آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺷدت ﺳرﮐوب ﮐرد.

ﺳرﺑﺎزاﻧش دﺳﺗور ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺳرھﺎی ﺑرﯾده را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧﺎره ﺑرای اﯾﺟﺎد ھراس و دادن درس ﻋﺑرت ﯾﮑﺟﺎ
ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد.
در ﺑﺧﺷﯽ از وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده ،ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
"ای ﻓرزﻧد ﺑر ﺗو واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﺎدی دﯾن ﺷرﯾف ﺧود ﻣﺗﻣﺳﮏ ﺑوده ﻣﻘﺎم اول و ﻣﮭم را ﻗﺑل از
ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﯾﺎﺳت ﺧود ﻣﻧﺻب ﻣذھﺑﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده ﺑﮫ واﺟﺑﺎت ﻣﺧﺻوص آن ﺟدأ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻌﺑﺎرت
دﯾﮕر ﻻزم اﺳت ﮐﮫ در دﯾﺎﻧت و ﺗﻘوا ﻧظر ﺑﻌﻣوم رﻋﺎﯾﺎ ﺗﻘدم ﻧﻣوده ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﻧﺎت را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﯽ".
رﻋﺎﯾﺎ ﻣﻧظور ﻣردم اﺳت ،ﯾﺎ در ﻧظر ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺳﺎن ھﺎی درﺟﮫ دوم ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻣذھب ﺳﻠطﺎن ﻧﺑودﻧد ،ﺑﺎﯾد از
ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد و رﯾﺷﮫ و ﺗﺑﺎر آﻧﺎن ﮔم ﺷود و اﮔر ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ای ﺑود ،ﺑرده ی ﺳﻠطﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
در زﻣﺎن ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن در ﺳﺎل  1893ﻣﻌﺎھده ای ﺑﻧﺎم دﯾورﻧد ﺑﺎ دوﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ رﺳﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ
از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮐﺷور ﺟدا ﻣﯽ ﺷود.

ﮐﺗﺎب و ﻧﺷرﯾﮫ و ﺑرﺧﯽ آزادی ھﺎ ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﭘﺎدﺷﺎه
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ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب ھزاره
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ﭘس از ﻣرگ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن در ﺳﺎل  1901ﻣﯾﻼدی ،ﭘﺳرش ﺣﺑﯾب ﷲ ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از ﯾﮏ دوره
ﺳرﮐوب و ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم در دوره ی ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ،دوره ی ﺣﺑﯾب ﷲ ﻓرﺻت ﻣﻐﺗﻧﻣﯽ ﺑود ﺑرای ﻣردم و
ﺑوﯾژه روﺷﻧﻔﮑران ﮐﮫ ﻓﺿﺎی آزادﺗری را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد .در دوره ی ﺣﺑﯾب ﷲ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ آزادی ھﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺷد و ﮔرﭼﮫ ﺧﻔﻘﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت اﻣﺎ اﯾن ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از دوره ی ﭘدرش
ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑود .ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺟﺎزات ھﺎ را ﺗﺧﻔﯾف داد .اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ در ﻣورد ﺟرم ھﺎی ﻏﯾر
دﯾﻧﯽ ،ﺑﺟﺎی ﮐور ﮐردن ،ﺣﮑم  12ﺳﺎل زﻧدان و ﺑﺟﺎی ﮔوش ﺑرﯾدن  6ﺳﺎل زﻧدان و ﺑﺟﺎی دﺳت ﺑرﯾدن
ﺣﮑم  10ﺳﺎل زﻧدان ﺻﺎدر ﺷود .اﯾن ﻣوھﺑت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر از اﺳﺗﺑداد ﻣطﻠق ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑود .او ﺣﺗﺎ
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯾس ﻣﮑﺗب ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ و ﻧﺷر روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر ﻣواﻓﻘت ﮐرد و "ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب ھزاره" را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﻓراﺧواﻧد و ازاو ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از زﻣﺎن اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﺑﻧﮕﺎرد.

ﺷﺎه ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑر ﮐﺎر ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﻧظﺎرت داﺷت و دﺳت ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻣﯽ زد و ﺣﺗﺎ ﭘس از ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب اﺟﺎزه
ﻧداده ﺑود ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده آن روی ﺟﻠد ذﮐر ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﭘژوھﺷﮕران ،ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ،ﺣﻘﺎﯾق
زﯾﺎدی را ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره در ﮐﺗﺎب ﻣﺷﮭور ﺧود "ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ" ﺛﺑت ﮐرده اﺳت .از ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﻣدﺗﯽ را ﻧﯾز ﺑدﻟﯾل ھﻣراھﯽ ﺑﺎ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ در زﻧدان ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﺳر ﺑرد .در ﯾﮏ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﯾﺎ ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﯾز او
ھﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد ،ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﻟت و ﮐوب
ﻗرار ﮔرﻓت .ھﻣﯾن ﻧوﯾﺳﻧده و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر در اﺛر ﻟت و ﮐوب اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
 1929درﮔذﺷت.
روزﻧﺎﻣﮫ "ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر" ﻧﯾز در ﺳﺎل  1906ﺗوﺳط " ﻋﺑداﻟروف ﻗﻧدھﺎری" راه اﻧدازی ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ،ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺗوﻗف ﺷد.
ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻌد از اﻧﺗﺷﺎر ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎره ی ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر ،ﻧﺷرﯾﮫ ی دﯾﮕری ﺑﻧﺎم " ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر" در ﺳﺎل
 1911اﻧﺗﺷﺎر ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد .آﻏﺎز ﺑﮑﺎر اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﻧﻘطﮫ ی ﻋطﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﻧﺳت .اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از دوﻟﺗﻣردان وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم " ﻣﺣﻣود طرزی" راه اﻧدازی
ﺷده ﺑود.
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ﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ھﻣراھﺎن و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﻌدھﺎ در دوره ی ﻧﺎدر ﺧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺟﻼدان ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،زﻧداﻧﯽ ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد اﻣﺎ اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻠﻘﮫ ی وﺻل ﺗﻌدادی از آزادﯾﺧواھﺎن و
ﺗﺟددﺧواھﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در دوران زﻣﺎﻣداری " اﻣﺎن ﷲ" ﭘﺳر " ﺣﺑﯾب ﷲ" ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎﯾش را ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش ﮐرد.
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ﺗﺻوﯾری از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣﺎره ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت طرزی

ﻟﻐو ﺑرده داری و اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻣﺎن ﷲ در ﺳﺎل  1919ﺑﻌد از ﻗﺗل ﭘدرش ،ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔرﻓت .زﻣﺎن زﻣﺎﻣداری اﻣﺎن ﷲ ،دوره ی
ﺧﺎص و اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن دوره ،ﺑرده داری ﮐﮫ از زﻣﺎن
ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن راﯾﺞ ﺷده ﺑود ﻟﻐو ﺷد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺣداﻗل در ظﺎھر ﺑرای اﻗﻠﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺳﺎوی
ﺑﺎ دﯾﮕران ﻗﺎﯾل ﻣﯽ ﺷد .در اﯾن دوره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را از رژﯾم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑدﺳت آورد.
ﻧﺷرﯾﺎت زﯾﺎدی در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﮐردﻧد .ﻧﺳﺑت ﺑ ﮫ ﺷراﯾط آن زﻣﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی آن ﺑﺎ ﮐﺷور
ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐرد ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻋﻘب ﺗر ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑرود .در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ روزﻧﺎﻣﮫ و ﺑﯾش از ده ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷد.
ﮔرﭼﮫ ھﻧوز ﻓﺿﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﻧﺷده ﺑود و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎ زﻣﺎﻣداران ﺑرﺧورد ﻣﯽ
ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت و اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾوﻧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ
ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر ،روزﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﯾﻘت ،روزﻧﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﺷرﻗﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ اﺑﻼغ ،روزﻧﺎﻣﮫ اﻣﺎن
اﻓﻐﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ اﻧﯾس ،ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﺳﯾم ﺳﺣر ،ﻧوروز ،اﺗﻔﺎق اﺳﻼم ،ﻏﺎزی ،ﺳﺗﺎره اﻓﻐﺎن ،طﻠوع اﻓﻐﺎن،
ﺑﯾدار ،اﺻﻼح ،ارﺷﺎد اﻟﻧﺳوان ،ﺑﯾدار و ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺷﺗون ژغ ،آﯾﯾﻧﮫ ﻋرﻓﺎن و ﻣﻌرﻓت از ﻧﻣوﻧﮫ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ اﻧد ﮐﮫ در دوره ی اﻣﺎن ﷲ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن رادﯾو ﻧﯾز در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود
را آﻏﺎز ﮐرد.
در اواﺧر ﺳﻠطﻧت اﻣﺎن ﷲ ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺷد ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان "
ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه ﺑوده و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣواردی ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣب
ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺑﻌﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎﯾد درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده آن ﺑدھد و در
درﺧواﺳت ﺧود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧﺷرﯾﮫ را ﺑﻧوﯾﺳد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﻣوظف ﺑﮫ ﻧﺷر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت
اﺳت اﺷﺎره ﺷده ﺑود.
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ﺗﺻوﯾری از ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺧﺳت ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت

ﻋﻠﯽ رﻏم ﺑﮭﺗر ﺑودن ﻓﺿﺎ در دوره ی اﻣﺎن ﷲ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣواردی از ﺳرﮐوب و ﻣﺣدودﯾت را از
دوره ی او رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن اﻧﯾس " ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد در دوره ی ﯾﮑﯽ از ﺟﻼدان ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ﻧﺎدر" ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ای اﻧﺗﻘﺎدی از ﭘوﻟﯾس ،ﺑﺎزداﺷت ﺷده و
روزﻧﺎﻣﮫ اش ﻧﯾز ﯾﮑروز ﺗوﻗﯾف ﺷد .ﻧﺷرﯾﮫ ای ﺑﻧﺎم ﺳﺣر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﭘژوھﺷﮕران ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﻘﺎد از ﺧﺎﻧدان
ﺷﺎھﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮑﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھد .ﺑﯾﺷﺗر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﺎپ و ﻧﺷر ﻧﯾز در اﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎﻧواده ی ﺷﺎھﯽ ﺑوده
اﺳت.
در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﭼﻧدﯾن ﺗن از اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ "ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن" ﭘدر "ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ" ﺷﺎﻋر
اﻋدام ﺷدﻧد.
ﭘس از اﻣﺎن ﷲ ،در زﻣﺎن زﻣﺎﻣداری "ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ" در ﺳﺎل  1929ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﯾﮑﺳﺎل ﻧﯾز ﺗﺟﺎوز
ﻧﮑرد ،ﺟرﯾده ﻣﻌروف " اﺻﻼح" ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .ﺑرﺧﯽ ﻧﺷرﯾﺎت دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﺗﻔﺎق اﺳﻼم ،ﺣﺑﯾب اﻻﺳﻼم،
ﻣوﯾد اﻻﺳﻼم و رھﺑر اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺳور ﺷدﯾد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟف ﻧﯾز در
ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت او داﺷت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧظﺎرت ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور "ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر" ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﻧد ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.

ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد
آﻏﺎز زﻣﺎﻣداری ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ،ﺑرای ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز دور ﺟدﯾدی از ﺧﻔﻘﺎن ،ﻗﺗل و ﻏﺎرت ﺑود .ﻧﺎدر ﺧﺎن
ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن آداب اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﻘﯾده ﻧداﺷت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ آزادی ﺑﯾﺎن و ﺣق اﻧﺳﺎن ﺑرای
داﺷﺗن ﻋﻘﯾده ی ﻣﺧﺎﻟف .ﻧﺎدر در طول زﻣﺎﻧداری ﺧود ﺗﺎ ﺳﺎل  ،1933دﺳت ﺑﮫ ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ،ﻏﺎرت و ﮐوچ
اﺟﺑﺎری زد .ده ھﺎ ﺗن از روﺷﻧﻔﮑران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺑﻌد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
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دوره ی ﻧﺎدر ﺧﺎن را ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﺎه ﺗرﯾن دوران ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﻣﺎن ﺑوﺟود آﻣدن ﭼﻧﯾن ﮐﺷوری
داﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ دوره ی ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﻗﺑل از او و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻌد از او داﺷت.
در اﯾن دوره ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن زﻧداﻧﯽ ،ﺗﺑﻌﯾد و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﺑﺳﺎط ﻣﮑﺎﺗب ﺑرﭼﯾده ﺷد و ظﻠم و ﺳﺗم ﻧﺎدر
ﺧﺎن ﮐﮫ ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﻧﺎدر ﻏدار ﺑود ،ﺗوﺳط ﺧﺎﻧدان وی و ﭘﺳرش ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻋﻠﯽ رﻏم ھﻣﮫ ی
ظﻠم و ﭼﭘﺎول ﺣﮑوﻣﺗش ،در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻟﻘب " ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠت" ﮔرﻓت اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﮔوﯾﯽ ﺣﮑوﻣت ھﺎﯾﯽ
از اﯾن دﺳت ﺣﻠﻘﮫ ھﺎﯾﯽ از ﯾﮏ زﻧﺟﯾر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
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ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن اﻧﯾس ،اوﻟﯾن ﺷﮭﯾد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮭﯾد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎﯾد ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن اﻧﯾس ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ای آزاد ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﯾس را
روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و در دوره ی ﻧﺎدر ﻏدار ،روزﻧﺎﻣﮫ اش را از او ﮔرﻓﺗﻧد ،زﻧداﻧﯽ اش ﮐردﻧد و دﺳت
آﺧر او را ﮐﺷﺗﻧد.

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣﺎره اﻧﯾس ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن اﻧﯾس
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻟودﯾن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺟرﯾده " ﺳراج
اﻻﺧﺑﺎر" ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﻧﺎدر ﻏدار ﺗﯾرﺑﺎران ﺷد.
ﻣﺣﻣد وﻟﯽ ﺧﺎن دروازی ﮐﮫ از او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷد ﻧﯾز ﯾﮑﯽ
دﯾﮕر از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﻧﺎدر در دادﮔﺎھﯽ ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺣﮑوم و ﺳﭘس
اﻋدام ﺷد.

ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر و روﺷﻧﻔﮑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺧﻔﻘﺎن ﻧﺎدر ﺷﺎھﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺳﺎل ھﺎی 1929
ﺗﺎ  ، 1933زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﺑﻌﯾد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎز ھم زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﺧود ﻏﺑﺎر در ﮐﺗﺎب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ "اﮔر ﮔﻠوﻟﮫ ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﺧﺎن ﻧﺎدر را ﻧﮑﺷﺗﮫ ﺑود ﻣن و ﺳﺎﯾرزﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺣﺑس
ﺳرای ﻣوﺗﯽ ھﻣﮫ اﻋدام ﻣﯾﮕردﯾدﯾم ".ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧﺎدر ﺑﺎﻋث ﻧﺟﺎت ﺟﺎن ده ھﺎ زﻧداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر
ﺷد و ﺟﺎن ﺻد ھﺎ ھزار ﺗن از ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﯾز ﻧﺟﺎت داد .در دوران ﻧﺎدر ﺷﺎه ﭘدر ﻣﺣﻣد ظﺎھر
ﺑرﺧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﮫ دھﺎﻧﮫ ی ﺗوپ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺗوپ ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﺷد .روش ﻧﺎدر ﺧﺎﻧﯽ ﭘس از وی ﻧﯾز
دﻧﺑﺎل ﺷد و داﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق و دوﺳﺗﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ی او و ﺣﺗﺎ ﮐودﮐﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﺗراژدی ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
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ﻧﺎدر در ﺳﺎل  1933ﻣﯾﻼدی ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
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اﺣﻣد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ی دﯾﮕری ﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر در زﻧدان ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺑﺳر ﺑرد.

دﯾﮑﺗﺎﺗوری دﯾﮕر
ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧﺎدر ،ظﺎھر ﭘﺳر او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟواﻧﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد .ﮔرﭼﮫ
ﭘﺎدﺷﺎه او ﺑود اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﻋﻣﻼ ﺑﮫ دﺳت ﻋﻣوھﺎی او اداره ﻣﯽ ﺷد .اﺑﺗدا ھﺎﺷم ﺧﺎن و ﺳﭘس ﻣﺣﻣود ﺧﺎن.
در زﻣﺎن ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺷراﯾط دوره ی ﻧﺎدر ﺧﺎن اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد .ﺑﺳﺎط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑرﭼﯾده ﺷد و
ﺧﻔﻘﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﯾﮫ ﮔﺳﺗراﻧﯾد .در ﺻورت ﺷﻧﯾده ﺷدن ﺻدای ﻣﺧﺎﻟف ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷد .ظﻠم و
ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ اﻗﻠﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷدﯾد ﭘﯾدا ﮐرد و اﻗﻠﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ راﻧده ﻣﯽ
ﺷدﻧد و ﯾﺎ ﻓﻘط اﺟﺎزه ی اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﭘ َ ﺳت را داﺷﺗﻧد.
ﭘس از ھﺎﺷم ﺧﺎن ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن در ﺟﺎی او ﺑﮫ ﺻدارت ﻧﺷﺳت .ظﺎھرا او ﭘس از ھﺎﺷم ﺧﺎن ،ﮐﻣﯽ ﺑﺎ
اﻋﺗدال ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم رﻓﺗﺎر ﮐرد اﻣﺎ ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧرﻣش ﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯾت ﺑﺎطﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﻟﯾل ﺷراﯾط
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود .در دوره ی ﺻدارت ﻣﺣﻣود ،ﺑﺎز ھم ظﺎھر ﺧﺎن ﮐﮫ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺎ ﺧود داﺷت ،ﯾﮏ
ﭼﮭره ی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑود و ﺷﺎه ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﻔرﯾﺢ و ﻋﯾﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧت .در دوره ی ﺻدارت ﻣﺣﻣود،
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣطﺑوﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد و ﻋﻠﯽ رﻏم ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ،ﻧﺷرﯾﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز اﺟﺎزه ی
اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﻧﺷرﯾﮫ ی وطن ﮐﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ی ﺣزﺑﯽ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣزب وطن ﺑود ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻏﺑﺎر در ﺳﺎل
 1951ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .ﻧدای ﺧﻠق ،وطن ،وﻟس ،آﯾﯾﻧﮫ و اﻧﮕﺎر ﻧﺷرﯾﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ دﯾﮕر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺷرات ﺧود
را در ﮐﻧﺎر ﻧﺷرﯾﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﻣﯾر آﻏﺎز ﮐردﻧد.
آزادی ﻧﺳﺑﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗور ،ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر طول ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ ھراس از رﺳﺎﻧﮫ و رﺷد ﮐردن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ،
او را وادار ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن دوﺑﺎره ی ﻓﺿﺎ ﮐرد .ﺑﺳﺎط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺟﻣﻊ ﺷد و در ﻋوض ﺑر
ﺗﻌداد زﻧداﻧﯾﺎن اﻓزوده ﺷد .ﭘﯾﺷﺗر اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﻠﺧﯽ و ﺧواﺟﮫ ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑودﻧد و ﺗﻌدادی دﯾﮕر
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ﻧﯾز ﺑﮫ زﻧدان ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد.
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ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر
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ﭘس از ﻣﺣﻣود ،در ﺳﺎل  1965ﻗﺎﻧون دﯾﮕری درﺑﺎره ﻣطﺑوﻋﺎت در ﺟرﯾده ی رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد ﮐﮫ ھم
ﺑﮫ آزادی ﺑﯾﺎن در آن ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﺑود و ھم ﺑر ﺳﺎﻧﺳور .طﺑق اﯾن ﻗﺎﻧون ﻓﻘط دوﻟت اﺟﺎزه ی داﺷﺗن رادﯾو
داﺷت و اﮔر ﮐﺳﯽ اﻗدام ﺑﮫ راه اﻧدازی رادﯾو ﻣﯽ ﮐرد ،ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ی ﺳﻧﮕﯾن ﻣﯽ ﺷد و ﯾﺎ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮫ زﻧدان
ﻣﯽ رﻓت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻧﺷرﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ روﯾﮑرد ﺣزﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد.

ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر )  (1978 – 1898ﺣدود ده ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣرگ ﺧود در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟراﯾد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  1968ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
ﺟرﯾده ﻣﺣﺗرم.....
اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ) (١٣۴٦ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ( ﻧوﺷﺗم و ﺧواﺳﺗم در ھر ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ طﺑﻊ ﮐردن آن آﺳﺎﻧﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﭼﺎپ ﺑرﺳﺎﻧم .ھﻣﯾن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب از ﺗﺣرﯾر ﺑر آﻣد "ﻣوﺳﺳﮥ ﭼﺎپ ﮐﺗب" در
ﮐﺎﺑل از ﻣن ﻣﮑررا ً و ﺑﺎ اﺻرار ﺗﻣﺎم ،ﺗوﺳط ﻣﮑﺎﺗﯾب ﻧﻣره ) (۴٨٠و ) (۵١٨ﻣؤرخ اﺳد ) ،(١٣۴٦ﺧواھش
ﻧﻣود ﮐﮫ ﮐﺗﺎب را ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣذﮐور ﺑﮫ ﭼﺎپ ﺑرﺳﺎﻧم .ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از ﻣواﻓﻘت و اﻣﺿﺎی ﯾﮏ ﻗرار داد
طﺑق ﻣﮑﺗوب ﻧﻣره ) (٦٨٧ﺳﻧﺑﻠﮫ ) (۴٦ﻣوﺳﺳﮫ ﻣذﮐور ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ﺣق "ﭼﺎپ اول" آن ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣذﮐور
داده ﺷد .در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﺳﺳﮫ ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ "ﯾﮏ ھزار ﺟﻠد" از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﮫ ھزارﺟﻠد ﭼﺎپ اوﻟﯾن آن ،ﺑﮫ اﯾن
ﺟﺎﻧب ﺑدھد.
ﮐﺗﺎب ﺗﺎ ﻣﯾزان ﺳﺎل ) (١٣۴٦در ﻣطﺑﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻊ رﺳﯾد ،ﭘس از ﭼﺎپ آﺧرﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺗﺎب ،وزارت
اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور ﮐﺗب را ،ﺧﻼف ﻣواد ﺻرﯾﺢ ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﺗﺷرۀ رﺳﻣﯽ ،ﺗوﻗﯾف و در ﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮥ ﻣطﺑﻌﮥ
دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﺑوس و ﮐوﺗﮫ ﻗﻠﻔﯽ ﻧﻣود ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻣطﺑﻌﮫ و رﯾﺎﺳت ﻣوﺳﺳﮫ ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور )ﺗوﺳط ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻣؤرخ  ٢٦ﻋﻘرب و  ٢٨ﺣوت  ،(١٣۴٦ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد ھر ﺳﮫ
از دادن ﺟواب ﮐﺗﺑﯽ اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾدﻧد.
اﺧﯾرا ً ﻣوﺳﺳﮫ ﻣطﺑﻌﮫ دوﻟﺗﯽ در اول ﺣوت ) (١٣۴٦ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﮑﺗوب ﻧﻣره ) (٣٢١٢دﻟو )(١٣۴٦
وزارت اطﻼﻋﺎت ،اﺳﺗﻌﻼﻣﯾﮥ ذﯾل را ﮐﮫ ﺧواﻧدﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺻﺎدر ﮐرد.

اﯾن اﺳﺗﻌﻼﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ روﺣﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳت ﺑﮫ وﺿﺎﺣت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ادﻋﺎی ۣ
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد و ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﺗﺷرۀ رﺳﻣﯽ در ﻧظر ﮐﺎرﮐﻧﺎن دوﻟت دارای ﻗﯾﻣت ﻋﻣﻠﯽ اﺳت .و اﮔر
اﯾﻧطور ﻧﺑودی ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﻣﮑﻧﺳت ﯾﮏ ﺗﺻدی دوﻟﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده را در ﺑدل زﺣﻣت
و ﺧدﻣﺗش ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣردم ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻧد "ﻣﺟرﻣﯽ" ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗوه و اﻋزام ﭘوﻟﯾس و ژاﻧدارم ﻧﻣﺎﯾد.؟ از
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﯾﺎن واﻗﻌﯽ ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺿد ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و
ﺗﺷرﯾﺢ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﮔﻧﺎه و ﺟرﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد و ﭘوﻟﯾس ﮐﯾﻔر داده ﺷود؟

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

"ﺷﺎﻏﻠﯽ ﻣﺣﺗرم ﻏﺑﺎر ،ﻣطﺑﻌﮫ دوﻟﺗﯽ ﮐﺗﺎب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ طﺑﻊ رﺳﺎﻧﯾد و از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﮭل
و دو ﺟﻠد آﻧرا ﺷﻣﺎ از ﻣطﺑﻌﮫ ﺧﺎرج ﻧﻣودﯾد .اﮐﻧون ﻗرار ﻣﮑﺗوب ﻧﻣره ) (٣٢١٢ﺗﺎرﯾﺧﯽ )(١٣۴٦/١٠/٢٢
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣذﮐور ﺣﺎوی ۣ ﻣطﺎﻟب ﻏﯾر ﻣطﻠوب و ﺧﻼف ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻣﻠﮑت )؟ !(
ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﮐﺗب ﻣذﮐور از ﻧزد ﺷﻣﺎ ھرﭼﮫ زودﺗر اﺧذ و ﻗﺑض ﺷود .ﭼون ﻣطﺑﻌﮫ دوﻟﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﻣراﻋﺎت)!( ﻧﻣوده ﻟطﻔﺎ ً ﯾﮏ آن اوﻟﺗر ﮐﺗب ﻣذﮐور را ﺗﺳﻠﯾم ﻣطﺑﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و راﺿﯽ ﻧﺷوﯾد ﮐﮫ درﯾن ﺑﺎره
اﻗداﻣﺎت رﺳﻣﯽ و ﺟدی)؟( ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد و ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس)؟( ﮐﺗب ﻣذﮐور از ﻧزد ﺷﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﺷود".
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ﻧﻣﯽ داﻧم در داﺧل ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط اداری ﮐدام ﻣرﺟﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ از وزارت اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور ﺑﭘرﺳد :ﺷﻣﺎ را
ﮐﮫ و ﮐﯽ ،ﭼﻧﯾن ﻗدرت ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯾده ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی ﻣﻧﺗﺷره رﺳﻣﯽ ﭘﺎ ﮔذارﯾد و ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﻗﺑل
از ﻧﺷر ﺗوﻗﯾف و ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﯽ را ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺻدور ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺻﻼﺣﯾﺗدار ،ﻣﺣﮑوم و ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺧﯾر آﻗﺎی ﻣدﯾر ﺟرﯾده  ...ﻣطﻠب ﻣن درﯾﻧﺟﺎ از ﺗوﺿﯾﺢ روش اداری ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧواھم ﺗوﺳط اﯾن
ﺟرﯾده ﺑﮫ اطﻼع ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗوﻗﯾف و ﻣﺎھﯾت اﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﯾزھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﺷﻧﯾده اﻧد و اﺗﺻﺎﻻ ً از ﻣن
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ :ﮐﺗﺎب دارای ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﺷت و ﻧﯾم ﺻد ﺻﻔﺣﮫ اﺳت و از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ
ﺗﺎ ﺳﻘوط دوﻟت اﻣﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺣث ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،درﯾن ﻣﺑﺎﺣث از اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور ،ﻏﺎرﺗﮕری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،و ھم ﻧﻘش دوﻟﺗﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
رھﺑران آن ،ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻧﻘش واﻗﻌﯽ ﻣردم و ﻣﺑﺎرزﯾن ﭘﯾش آھﻧﮓ ﮐﺷور ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ از ﯾﮑطرف ،و اﻓﺷﺎی ﻧﻘش
ﻣﻧﻔﯽ و ﺳﯾﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ارﺗﺟﺎع و ﻧوﮐران ﺷﺎن از طرف دﯾﮕر ،در ﻧزد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺎﮔوار اﻓﺗﺎد.
ﭘس اﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در دﺳﺗرس ﻣردم ﻧﯾﺳت ،ﻏﺎﯾﺑﺎﻧﮫ از طرف ﻧوﮐران آﺳﺗﺎن ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻣﺗﮭم
و ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﮔردد و ﺑﮫ ﺿد آن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳؤ و دروغ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽآﯾد .اﻣﺎ ﻣطﻣﺋﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد
واﻗﻌﯾتھﺎ و ﺣﻘﯾﻘتھﺎ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﮭدارد".

ﺟﻣﮭوری ھﺎی ﮐودﺗﺎ

ﻣﺣﻣد داود ﺑﺎ ﺗﻌدادی از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش در ﻗﺻر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد و ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻌد وﻗﺗﯽ
ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد ،دﺳﺗور ﺗﺣﻘﯾق در اﯾن ﺑﺎره را ﺻﺎدر ﮐرد و ظﺎھرا اﺟﺳﺎد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن را ﭘﯾدا
ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺧﺎص دﻓن ﻧﻣودﻧد .ﺗﻠوﯾزﯾون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آﺧرﯾن ﻣﺎه ھﺎی ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻣد
داود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راه اﻧدازی ﺷد.
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ﭘس از ﺑرﭼﯾده ﺷدن رژﯾم ﻣﺣﻣد داود در ﺳﺎل  1978ﻣﯾﻼدی " ،ﻧورﻣﺣﻣد ﺗرﮐﯽ" ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد .رژﯾﻣﯽ
ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳﺎﺑق .ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺗرﮐﯽ ،رژﯾم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ،در ھﻣراھﯽ و ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از رژﯾم ﺳرخ ﮔﺎم ﺑرداﺷت .ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق
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ﻣﺣﻣد ظﺎھر در ﺳﺎل  1973ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺳﻔر ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎ دﺳت ﺑﮫ ﮐودﺗﺎ زد .ﭘس از
ﺑرﭼﯾده ﺷدن رژﯾم ﺷﺎھﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط " ﻣﺣﻣد داود" ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎی ﻣﺣﻣد ظﺎھر و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ
اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﻓﺿﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﺗﮭب درآﻣد و ﮔزارش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺎزداﺷت
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻓﺿﺎی ﺳﺎﻧﺳور ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﯾﮫ ﺳﻧﮕﯾن اﻓﮕﻧد و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣﺎﻧﻧد "ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر" ﮐﮫ در ﺳﺎل آﺧر ﺣﮑوﻣت داود ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،از ﺻﺣﻧﮫ ﺧﺎرج
ﺷدﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﻌدا ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﮐودﺗﺎﯾﯽ دﯾﮕر رژﯾم ﮐودﺗﺎ را ﺑرﭼﯾﻧﻧد .در زﻣﺎن
داود ﻓﻘط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻣﮭورﯾت ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد.

ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و رﻧﮓ ﺳرخ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ رژﯾم ﺑﺎ ﺷوروی در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .در
اﯾن زﻣﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی رژﯾم ھﻣﺧواﻧﯽ ﻣﯽ داﺷت .ھر ﺷﺧص و ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اھداف
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷد و ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و ﯾﺎ
ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر آﻏﺎز ﺷده ﺑود ،ﮐﺷﺗن و ﺑرﭼﯾدن ﻣﺧﺎﻟف را ﺑﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ی ﻣﻣﮑن ﻣﺟﺎز
ﻣﯽ داﻧﺳت .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد در ﺧدﻣت رژﯾم ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺧﺎﻟف ھﯾﭻ ﺗرﯾﺑوﻧﯽ در
اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷت .زﻧدان ھﺎ ﭘر از زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﺷد و ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳرﺳﺧت اﻋدام ﺑود.
واﺑﺳﺗﮕﯽ رژﯾم ﺑﮫ ﺷوروی وﻗت ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺳﻔﯾر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز در دوره ی ﺗرﮐﯽ در
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺻدای ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﻧﯾده
ﺷدن ﻧداﺷت ،ﻣﺑﺎرزات ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓت .رﻗﺎﺑت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷوروی و روﯾﺎروﯾﯽ آﻧﺎن
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷﺧص ﺗر ﺷد .از ﺳوﯾﯽ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷدت در ﺟﻣﮭوری ﺗﺎزه ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺳرﮐوب ﺷد
و از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺣﺎﻣﻼن اﯾن اﻓﮑﺎر از ﺳوی آﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺎﯾش در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .در
اﯾن ھﯾﺎھو ،ھﯾﭻ ﻧﯾروی ﻣﺧﺎﻟف ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻓﮑﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود را از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧد.
رژﯾم ﺗرﮐﯽ ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺗواﻧﺳت دوام ﺑﯾﺎورد و رژﯾم زاﯾﯾده ﺷده از ﮐودﺗﺎ ،ﺑﺎ ﮐودﺗﺎﯾﯽ دﯾﮕر
ﺑرﭼﯾده ﺷد.
در ﺳﺎل  1979ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷوروی ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔرﻓت و ﭼﻧد
ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺗواﻧﺳت دوام ﺑﯾﺎورد .ﮔرﭼﮫ در رژﯾم ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ،رژﯾم ﺳرخ رﺳﻣﺎ ﭘﺎی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮔذاﺷت اﻣﺎ ﮔزارش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﻣﯾن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ﺷوروی ﺳت .اﯾﻧﺑﺎر ﺣﮑوﻣت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ی ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺣﮑوﻣت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ی اﻣﯾن ﺑود.
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ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻧﯾز ﭼﻧدان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﭘﯾش از ﺧود ﻧداﺷت .در زﻣﺎن اﯾن رژﯾم ھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آﻧﺎن ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺗﻧدور اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد ،ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷر اﻓﮑﺎر ﺧود ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ
ﻧداﺷﺗﻧد و ﺻد ھﺎ ﺗن از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻗﻠﻣﺑدﺳﺗﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮔروه ھﺎ در زﻧدان ھﺎی رژﯾم ﺑﻧدی ﺑودﻧد.
در ﮐﻧﺎر ﮔروه ھﺎی ﺗﻧدرو اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺧﺎﻟف ِ رژﯾم ﮐﮫ از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋرﺑﺳﺗﺎن و اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ و از ﺳوﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﮔروه ھﺎی
ﭼپ ﮔراﯾﯽ ﻧﯾز ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ رژﯾم ﻗرار داﺷﺗﻧد .آﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺧﻔﯽ داﺷﺗﻧد و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد .از اﯾن ﺟﻣﻊ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎری در زﻧدان ھﺎ ﮐﺷﺗﮫ و ﺗﯾرﺑﺎران ﺷدﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ
ﻣﯾدان رﻗﺎﺑت ﺷوروی و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ درآﻣده ﺑود .روﻧﺎﻟد رﯾﮕﺎن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ در
ﺳﺎل  1981ﻋﻣﻼ و رﺳﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم روز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗوای ﺳرخ در
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در ﭼﻧﯾن رژﯾم ھﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗوﻗﻊ آزادی ﺑﯾﺎن داﺷت .ﻓﻘط آﻧﭼﮫ ﺣﮑوﻣت ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﺻدای
ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای ﺑروز ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ھزاران ﺗن در اﯾن رژﯾم ھﺎ زﻧداﻧﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ،ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺗن
ﻧﯾز ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد .در زﻧدان ھﺎی اﯾن رژﯾم ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﻣﻣﮑن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷد .از ﺳﻘف آوﯾزان ﮐردن ،ﻧﺎﺧن ﮐﺷﯾدن ،ﭘوﺳت ﺳر ﮐﻧدن ،ﺷﻼق زدن و ...از اﻧواع ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﻣﻣﮑن
در اﯾن رژﯾم ھﺎ ﺑود .ﺣواﻟﯽ ﺳﺎل ھﺎی  1979ظﺎھرا رژﯾم ﻓﮭرﺳت دوازده ھزار ﺗن را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده ﺑود
ﮐﮫ ﺑدﺳت رژﯾم ھﺎی ﭘﯾش از آن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده ﺑودﻧد.

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ،ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آﺗش را ﺗﻧد ﺗر ﮐرد .او دﯾدارھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﺳﻼم
ﮔراﯾﺎن و ﺑرﺧﯽ از ﭼپ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف رژﯾم ﺑرﮔزار ﻧﻣود.
در ﮐﺎﺑل ﻓﻘط و ﻓﻘط ﯾﮏ ﺻدا ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد و آن ﺻدای رژﯾم ﺑود .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر رژﯾم ﻗرار
داﺷت و ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ،ﻧﺷرات ﺧود را ﺑﺻورت زﯾر زﻣﯾﻧﯽ و ﯾﺎ از طرﯾق ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دادﻧد .ھر ﭼﮫ ﺑر ﺧﻔﻘﺎن اﻓزوده ﻣﯽ ﺷد ،داﻣﻧﮫ ی رﻗﺎﺑت ھﺎ ﺑﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺳوق ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐرد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی ﺗﻧدرو اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﺟﺎھدﯾن را ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،از ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣﺳﻠﺢ ﺗر و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻣﻧﺳﺟم ﺗر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد.
ﻓﺿﺎ ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﭘوﻟﯾ ﺳﯽ و ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺣﺎﻟت اﺿطراری ﻗرار داﺷت .در ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗوﻗﻊ
داﺷت آزادی ﺑﯾﺎن و ﺣﻘوق ﺑﺷر رﻋﺎﯾت ﺷود.
ﺳﺎل  1986ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از رﯾﺎﺳت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻌﻔﺎ داد و ﯾﮑروز ﭘس از آن
ﻧﺟﯾب ﷲ ﺑﮫ اﯾن ﺳﻣت ﻣﻘرر ﺷد .ﻧﺟﯾب ﷲ ﮔرﭼﮫ ﮐوﺷش ﮐرد ﺳﯾﺎﺳت دوﮔﺎﻧﮫ ای را ھﻣراه ﺑﺎ ﻧرﻣش ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد اﻣﺎ ﭼﻧدان ﺗﻐﯾﯾری در اوﺿﺎع و اﺣوال ﮐﺷور اﯾﺟﺎد ﻧﮑرد .در زﻣﺎن وی ﻧﯾز ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن در
زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد و ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫ ای رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ از رژﯾم اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧد ،وﺟود ﻧداﺷت.
ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷرات ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺻورت زﯾر زﻣﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد و ﯾﺎ در ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﯾران اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت.
ﺟراﯾدی ﻣﺎﻧﻧد دﺛور اﻧﻘﻼب ،دھﻘﺎن ،ﮐﺎﺑل ﺗﺎﯾﻣز ،ﭘﯾﺎم ،ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻘﻼب ﺛور ،ﺣﻘﯾﻘت ﺳرﺑﺎز و...ھﻣﮫ و ھﻣﮫ در
دوره ی رژﯾم ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی ﯾﮏ ﺻدا را داﺷﺗﻧد و آن ﺻدای رژﯾم ﺑود.
در دوره ی ﻧﺟﯾب ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﺗر ﮐردن
ﻓﺿﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرد .ﺑوﯾژه ﻗﺎﻧون ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻼ دﺳﺗورھﺎی وﯾژه را ﺑرای ﺳﺎﻧﺳور در ﺧود ﮔﻧﺟﺎﻧده
ﺑود .در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻗﺎﻧون در وظﺎﯾف ﺳﺎﻧﺳورﭼﯾﺎن ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:

ﺣﮑوﻣت ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ
ﻣﺟﺎھدﯾن در ﺳﺎل  1989ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت از طرف ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﻌﻧوی و ﻣﺎدی آﻧﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد آﻧﺎن ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﺑل را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔﯾرﻧد.
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ﺣﮑوﻣت ﻣﺟﺎھدﯾن در ﺳﺎل  1992ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت دو ﻣﺎھﮫ ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ
از ﮐﻠﯾدی ﺗرﯾن ﭼﮭره ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن و ﻋﺎﻣل ﺳﺎﻧﺳور در رژﯾم ﮐرزی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ،آﻏﺎز
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"اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻻزم ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده ﮔﺎن داﺧل و ﺧﺎرج ﺗﺷﮑﯾل در ﻗوای
ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗدﻗﯾق ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﺷرات و ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ
ذﯾرﺑط".

ﺷد .او ﻋﻠﯽ رﻏم ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺻد ھﺎ ھزار ﺗن در رژﯾم ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻓرﻣﺎن ﻋﻔو ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﻣود و دو
ﻣﺎه ﺑﻌد ﻗدرت را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ واﮔذار ﻧﻣود .ﺣﮑوﻣت رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺣﻘﯾﻘت از آن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﮑوﻣت ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ و ﺷورای ﻧظﺎر ﻧﺎم ﺑرد ،ﻧﺗواﻧﺳت
اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮭﺑود دھد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺎﻧﻧد آزادی ﺑﯾﺎن رﻋﺎﯾت ﻧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﺻﺣﻧﮫ ی ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .درﮔﯾری ھﺎی ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و ﺷورای ﻧظﺎر ﺑﺎ روش
ﺧوﻧﯾن دﻧﺑﺎل ﺷد .رﻗﺎﺑت ﺑر ﺳر ﻗدرت ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ
اوج ﮔرﻓت ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑود .ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﯾﮑﯽ از ﻣرﮔﺑﺎرﺗرﯾن ﺣﻣﻼت ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ
رھﺑری اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،در ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف و در درﮔﯾری ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﺣزب وﺣدت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ی اﻓﺷﺎر در ﻏرب ﮐﺎﺑل ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول ﺷدﻧد .ﺣﺗﺎ ﭘس از
ﺷﮑﺳت ﻧﯾروھﺎی ﺣزب وﺣدت اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ ﻣزاری ،ﺻد ھﺎ ﺗن از ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﺷﻣول ﮐودﮐﺎن و
زﻧﺎن در اﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از زﻧﺎن ﺗﺟﺎوز ﺷد .ﺣﮑوﻣت وﻗت اﺟﺎزه اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺑﺎر
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر را ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﻣﯽ داد .اﺻﻼ رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺻدای ﻣﺧﺎﻟف را ﺑﺎزﺗﺎب
دھد وﺟود ﻧداﺷت و در ﮐﺎﺑل اﯾن ﻧ ﻣﺎﯾﻧده و ﺳﺧﻧﮕوی دوﻟت ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ ﺑود ﮐﮫ در ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اوﺿﺎع را در ﮐﺎﺑل ﻋﺎدی ﺟﻠوه ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل دوﻟت اﺳت و ﺷﮭروﻧدان در
اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻧﺷرﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ،ﺷﮭر و ﺻﺑﺢ اﻣﯾد ﻧﺷرﯾﺎﺗﯽ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ اﻋﺗراض
ﮐﻧﻧد و از آﻧﭼﮫ ﺑر ﻣردم ﻣﯽ ﮔذرد ﺧﺑر و ﮔزارش دﻗﯾق دھﻧد .ﺑرﺧﯽ اﺧﺑﺎر و ﮔزارش ھﺎ از ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ
ی ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺷده ﺑود ،ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮔزارش ﻣﯽ ﺷد ،اﻣﺎ اﯾن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر
ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد ﮔزارش ھﺎی دﻗﯾق از ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد.
در ﺳﺎل  1994ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ طﯽ ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ "اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر" ﺗﺎﮐﯾد داﺷت،
ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑرای ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗوﺷﯾﺢ ﮐرد.

در اواﺧر ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  1994ﻧﯾز ﯾﮏ ﺷﺎﻋر ﺑﻧﺎم "ﻗﮭﺎر ﻋﺎﺻﯽ" ﻧﯾز در اﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﯾﮏ راﮐت ﺑﮫ
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﺣﮑوﻣت ﻣﺟﺎھدﯾن را ﻣﯽ ﺗوان دوره ی دﯾﮕری از ﺧﻔﻘﺎن و ﮐﺷﺗﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾد.
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردم ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق روی ﮐﺎر آﻣدن ﻣﺟﺎھدﯾن را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﺎ آﻣدن
ﻣﺟﺎھدﯾن ،ﺻﻔﺣﮫ ی ﺟدﯾدی در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود .ﺻد ھﺎ ھزار ﺗن از آوارﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
رژﯾم ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی وﻗت از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد و در ھﻣﺎن دوره ﺑﺎز از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﯾﺧﺗﻧد .ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  1996ﮔﺎم ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن در
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در روز  29ﺟوﻻی ھﻣﺎن ﺳﺎل "ﻣﯾروﯾس ﺟﻠﯾل" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﺧش ﭘﺷﺗو و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در
ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑل رﺑوده ﺷده و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ از ﭘﺎی درآﻣد .ﺟﻠﯾل زﻣﺎﻧﯽ رﺑوده ﺷد ﮐﮫ از ﮔﻔت و ﮔو
ﺑﺎ "ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر" در ﻣﻧطﻘﮫ ی "ﭼﮭﺎر آﺳﯾﺎب" در ﺟﻧوب ﮐﺎﺑل ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺷت .ﻣﺗﮭم اﺻﻠﯽ ﻗﺗل اﯾن
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﻧزدﯾﮑﯽ دروازه ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد ،ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ از ﻗﺗل و ﻏﺎرت ﻣﺟﺎھدﯾن درﻣﺎﻧده ﺷده ﺑودﻧد
ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ از طﺎﻟﺑﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣودﻧد.

ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن و ﻧﺎدر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد
ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از
ورود ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﻧﺟﯾب ﷲ را ﮐﮫ در دﻓﺗری از دﻓﺎﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﭘﻧﺎھﻧده ﺷده ﺑود ،در ﭼﮭﺎرراھﯽ
آرﯾﺎﻧﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،ﭘس از ﻟت و ﮐوب ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرادرش ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده و ﺣﻠق
آوﯾز ﮐردﻧد .اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ی ﺗرﺳﻧﺎﮐﯽ ﺑرای ﻣردم ﺑود و طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺑرای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻓرار از ﭼﭘﺎول و ﮐﺷﺗﺎر
ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل طﺎﻟﺑﺎن رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺗﮑﺎن دھﻧده.
ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﯾﻧﺑﺎر ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗراﻧﯾده ﺷد .ﮔوﯾﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن و ﻧﺎدر دو ﺟﻼد ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھم در ھﯾﺎت طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد .ﺧﻔﻘﺎن ﯾﮑﺑﺎره ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﯾﮫ اﻧداﺧت .ﺻدا ﻓﻘط ﺻدای
ﺷرﯾﻌت ﺑود ﮐﮫ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد و اﻟﺑﺗﮫ ﺻدای ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ رادﯾوی ﺳﺎده ،در ﭘﻧﮭﺎن ،در دﺳﺗرس
ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑود .ھﯾﭻ ﺧروش و آواز دﯾﮕری ﻧﺑود و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣطﻠق ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐم ﮔردﯾد .در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﺎط ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑرﭼﯾده ﺷد ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷد و ﻣﮑﺎﺗب و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣراﮐزی ﺑرای ﺗروﯾﺞ آﻣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ آن ھم ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﺗرﯾن و ﺧﺷن ﺗرﯾن ﻧوع ﺑرداﺷت از دﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﻧﺷرﯾﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﻓﻘط اﻧﯾس ،ھﯾواد و اﺗﻔﺎق اﺳﻼم ﺑود ﮐﮫ در ﮐﻧﺗرل طﺎﻟﺑﺎن ﺑرای ﮔﺳﺗرش آﻧﭼﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف
و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﯾد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭﺎن ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ،رﯾش ھﺎ
را ﺗراﺷﯾده ﺑودﻧد و ﻧﮑﺗﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗن ﮐرده ،در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﯾن رژﯾم را رژﯾﻣﯽ ﺑرﺧواﺳﺗﮫ از اراده
و ﺧواﺳت ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
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اﮔر در رژﯾم ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺷﺎھﺎن و ﯾﺎ ﻓرﻣﺎن ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ رژﯾم ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی و ﯾﺎ در
ﺟﻧﮓ و ﻧزاع ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣدﻋﯽ ﻗدرت ﻣردم ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و ﻣورد ﭼﭘﺎول ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ،اﯾﻧﺑﺎر ﺷرﯾﻌت ﻣطﻠق
ﺑود ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﺷد .از دﺳت ﺑرﯾدن ،ﺷﻼق زدن ،ﺗﯾرﺑﺎران ﮐردن ﺗﺎ ﻗﺗل ﻋﺎم ھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .در ھﻣﮫ ی اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل ﺷرﯾﻌت ﺑود و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺻدا ﺷرﯾﻌت ﺑود،
اﯾن ﺷرﯾﻌت ﺑود ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷرﯾﻌت ﻣردم ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺣﺗﺎ در اﯾن دوره ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻧﯾز ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎ ﻋﻧوان ﮐﺎﻓر و ﻣرﺗد ،ﺑﺎ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات ھﺎ ﻣواﺟﮫ
ﺷدﻧد .اﯾن دوره ی دﯾﮕری از ﮐوچ اﺟﺑﺎری در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .ﺻد ھﺎ ھزار ﺗن از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟرم اﯾﻧﮑﮫ اﻗﻠﯾت ﻣذھﺑﯽ ﺑودﻧد از ﻣﻧﺎطق ﺧود ﮐوﭼﺎﻧده ﺷده و ﯾﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷدﻧد .ﻧﻣﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﻣدﻧﯽ آﻧﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑودا در ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در ﺑﺎﻣﯾﺎن
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﺗﺧرﯾب ﺷدﻧد .ﺣﺗﺎ ﭘﯾش از آن طﺎﻟﺑﺎن اﺟرای ﺟﺷن و ﻣراﺳم ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧوروز را ﻧﯾز
ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐردﻧد.
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ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ی ﻋرﺑﯽ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧدﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ی ﻋرﺑﯽ،
دوﺑﯽ را ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت و ﺳﮑس ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ،اﻧدﯾﺷﮫ ی ارﺗﺟﺎﻋﯽ را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐردﻧد وﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و زﯾر ﻧﺎم ﺟﮭﺎد دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻣﯽ ﺷوﻧد .رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻣﻼ از ﺳوی
ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷد و طﺎﻟﺑﺎن ﻧﮑﺗﺎﯾﯽ ﭘوش ﺑﺎ ﻧﻔوذ در دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ،زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﯾن رژﯾم را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد .در اﯾن دوره ﺳﺎﻧﺳور ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن وﺟﮫ ﺧود ﺟرﯾﺎن
داﺷت .ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﻣﺣدوده ی ﮐﻧﺗرل طﺎﻟﺑﺎن ﺟز ﺻدای ﺷرﯾﻌت ﻧﺑود و ﺣﺗﺎ ﻣردم ﺑﺎ رﻓﺗن اﺟﺑﺎری ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﺟد و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت طﺎﻟﺑﺎن ،ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن آن ﻣﯽ ﺷدﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﺎل  1998در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﯾﮏ ﺷﮑﺳت،
دوﺑﺎره ﮐﻧﺗرل آن را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﻧد " ،ﻣﺣﻣود ﺻﺎرﻣﯽ" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری دوﻟﺗﯽ اﯾران را ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﺎﻧده ﺑودﻧد و آﺧرﯾن روزھﺎی رژﯾم اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧ ُ ﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر دﯾﮕر
ﺑود" .ﻣﺎرک ﺑروﻧروو" ) (Marc Brunereauﺧﺑرﻧﮕﺎر آزادی ﮐﮫ ﮔزارش ھﺎﯾش درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﻠژﯾﮑﯽ ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷد ،در ﺳﺎل  1999در ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن در اﺛر آﺗش ﺑﺎری طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺷدت زﺧﻣﯽ
ﺷده و در ﺳﺎل  2001در ﺷﮭر ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺟﺎن داد.
"وﻟﮑر ھﻧدﻟوﯾﮏ" ) (Volker Handloikﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓراﻧﺳوی ژوھﺎﻧو ﺳوﺗن
) (Johanne Suttonو ﭘﯾره ﺑﯾﻠود ) (Pierre Billaudدر وﻻﯾت ﺗﺧﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  11ﻧواﻣﺑر 2001
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﻓوﺋﻧﺗس")( Julio Fuentes

ھﻧوز ﭼﻧد روزی از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  26ﻧواﻣﺑر " 2001اوﻟف
اﺳروﻣﺑرگ" ) (Ulf Strömbergﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷﺑﮑﮫ ی ﭼﮭﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﺳوﯾدن در ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن ﺑدﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺳرﻗت ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت او و ﺧﺑرﻧﮕﺎران دﯾﮕر رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺳﺎرق وﺳﺎﯾل ﺧﺑرﻧﮕﺎری او را ﺑﺎ
ﺧود ﺑرد.
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درﺳت ﭼﻧد روز ﺑﻌد "ﻋزﯾزﷲ ﺣﯾدری" ﻋﮑﺎس ﺧﺑرﮔزاری روﯾﺗرز" ،ﺟوﻟﯾو
ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ اﻟﻣﺎﻧدو ی اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ" ،ھﺎری ﺑورﺗون" ) (Harry Burtonﺗﺻوﯾرﺑردار ﺧﺑرﮔزاری روﯾﺗرز و
"ﻣﺎرﯾﺎ ﮔرازﯾﺎ ﮐﺎﺗوﻟﯽ" ) (Maria Grazia Cutuliﺧﺑرﻧﮕﺎر ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﺑﺻورت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ در
ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻧﮕرھﺎر ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس در ﺗﺎرﯾﺦ  19ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2001ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدﻧد.
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 ﺳﺎﻧﺳور و ﺗﺟﺎرت ﺣﻘوق ﺑﺷردﻣوﮐراﺳﯽ ﭘدﯾده ای وارداﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .اﮔر دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺻﺎدر ﺷود ،آن دﻣوﮐراﺳﯽ
ﭘﺎﯾدار ﻧﺧواھد ﺑود؛ ھر ﭼﻧد ﺑرای ﺣﻔظ ﭼﻧﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ھزاران ﺳرﺑﺎز ﺗﺎ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
ﺑﺎ ﺳﻘوط رژﯾم ﺗﺎرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن و ﺑرﭼﯾده ﺷدن اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺎن و ورود ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ھﻣراه ﺻد ھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ان .ﺟﯽ .او و ﻓﻌﺎل ﺷدن ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﺳﯾل ﺑﯾش از ھﻔﺗﺎد ھزار ﺳرﺑﺎز ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻧوﭘﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﮭره ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ظﺎھر
ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ ﮐرد .ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ در ﺳﺎل  2001ﺑﺎ ﻋﻧوان " ﮐﻧﻔراﻧس ﺑن" در آﻟﻣﺎن ﺑرﮔزار ﺷد و طرف ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت واﺣد ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺳﯾدﻧد.
ﺣﺎﻣد ﮐرزی رﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت و در ﺳﺎل  2004ﯾﮏ ﺟرﮔﮫ ی ﺳﻧﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ"  ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری ﺑرﮔزار ﺷد و ظﺎھرا ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت و ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻗدرت را ﺣﻔظ ﮐرد .ﯾﮑﺳﺎل ﭘس از آن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔزار ﺷد و اﯾن
دو اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺣﺿور ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﻣد.
در اﯾن ﻣدت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺷﮑل ﮔرﻓت ،ده ھﺎ ﻧﮭﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎﻣﮫ ی ﻣدﻧﯽ ﭘﺎ
ﮔرﻓﺗﻧد و ﺻد ھﺎ ﻧﺷرﯾﮫ در ﺑﺧش ﻧﺷرات وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده و ﻧﺷرات ﺧود را
آﻏﺎز ﮐردﻧد.
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ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﺧوب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻠﮫ واﻗﻌﺎ ﺧوب .اﻣﺎ اﯾن ﭼﮭره از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﮭره ای ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺻﻧﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ وﺟود دارد ،ﻧﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷری و ﻧﮫ آزادی ﺑﯾﺎﻧﯽ.
آﻧﭼﮫ ﺑر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﺎﯾﺎت در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﮔذﺷﺗﮫ ،آﻧﭼﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران دﯾده اﻧد و ﺑﺎﻻﺧره
آﻧﭼﮫ ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھد آن ﺑوده اﻧد ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھم ﺣﺎﻣد ﮐرزی در اﯾن
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ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وﺿﻌﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺧود ﺗﻠﻘﯽ ﻧ ﻣودﻧد و در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و در ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری ﺧود ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر آن را ﺑﮫ
ﻋﻧوان دﺳﺗﺎوردی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد .ﺑﺎرھﺎ در ﮔﻔت و ﮔوھﺎی ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ " ﺗﺎم ﮐوﻧﯾﮕز" ﻧﻣﺎﯾﻧده ی وﻗت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗم ،آن ھﺎ وﺿﻌﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و آزادی
ﺑﯾﺎن را در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺗوﺻﯾف ﮐردﻧد .از ﺳوﯾﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﺧش ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،طرﺣﯽ را ﺑرای "ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ" آﻣﺎده ﮐردﻧد ﮐﮫ در دﺳﻣﺑر
ﺳﺎل  2006ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺗوﺳط ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ﻋﻧوان " ﺻﻠﺢ ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و ﻋداﻟت"
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد .از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ده ھﺎ ﻧﮭﺎد ﺑرای دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﺟودﯾت ﺧود را اﻋﻼم
داﺷﺗﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد "ﺟورج ﺑوش" ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر اﻋﻼم ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن "
دﻣوﮐراﺳﯽ" ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آورده اﻧد ،آن ھﺎ از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .ﺣﺗﺎ ﺗﺎ ھﻣﯾن اواﺧر ﻧﯾز "ﮔوردن ﺑراون" ﺷرﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ
ﮔوﯾد ،آن ھﺎ از دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺳﺎل ھﺎ دورغ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،ھم ﺟورج ﺑوش و ھم ﮔوردن ﺑراون و ﺳﺎﯾر اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﭼﮭره
ای ﺗﺻﻧﻌﯽ و ﻏﯾر واﻗﻌﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧد.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺗﺑﺎه ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد .ﮔوﯾﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ،ھﻣﯾن اﯾﺎﻟت
ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺷرﮐﺎی ﻋرب آﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،ﺳﺑب ﻗدرت ﮔرﻓﺗن واﭘﺳﮕراﯾﺎن ﭼﮫ
از ﻧوع ﻣﺟﺎھد آﻧﺎن و ﭼﮫ از ﻧوع طﺎﻟب آﻧﺎن ﺷد؛ اﻣﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﻧﯾت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ و ﺑرﻗراری
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑود و رژﯾم اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،اوﻟﯾن ﺧﺷت ﮐﺞ ﻧﯾز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ و
ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑﺎ وﺟود ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻗدرت اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﯾﭻ
ﮐوﺷﺷﯽ ﺑرای ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻧﺟﺎم ﻧداد و در ﻋوض ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔزارش ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد " دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻧﮕﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻟﯽ آﺳوده و
اﯾﻧﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﯾﯽ ﺳرﺑﺎزان ﺗﺎ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد .ﺑوش ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ را
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آورده اﯾم اﻣﺎ ھﻣﯾن ﺟورج ﺑوش ﺑود ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﺳﻔرھﺎﯾش ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﮭﻣﺎن ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻧﻘض
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑود و ﺑﺎ ﮔرﻣﯽ دﺳﺗﺎن آﻧﺎن را ﻣﯽ ﻓﺷرد.
ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﮐﮫ ﺧود از اردوی ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرﺧواﺳﺗﮫ ﺑود و ﺳﺎل ھﺎ در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺗرﯾن ﭼﮭره ھﺎ ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣﯾدان و ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺎﻗﺿﺎن
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻗرار داد و آﻧﺎن را در ﭘﺳت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﻣﻌﺎون رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺗﺎ وزﯾر و واﻟﯽ و ..ﮔﻣﺎرد.
ﺑﮫ ﯾﺎری ﺣﺎﻣد ﮐرزی و ﺗﻼش ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر وی ،ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر از زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑق،
ﺑﮫ ﺷﻣول ﺧودش ﺗﺎ اﺻﺣﺎب و ارادﺗﻣﻧداﻧش ﺗﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در رژﯾم ھﺎی ﺑﻌد از ﻣﺣﻣد ظﺎھر،
ھر ﮐدام ﺑﺎ واﺳطﮫ و راﺑطﮫ ای ﯾﺎ از راه رﻓﺎﻗت و ﯾﺎ از راه ﻣﺷﺗرک ﺑودن ﻧژاد و زﺑﺎن و ﻗﺑﯾﻠﮫ ،ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
راه ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺑدﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ آن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد.

در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر و آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﻼس
دﺳت داﺷﺗﻧد و دارﻧد ،ﺑﺎ ﺧرﯾد و ﻓروش آرای ﻣردم و ﭘرداﺧت ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر ﭘول ﺑﺎدآورده و ﺗﮭدﯾد و
ارﻋﺎب ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐرﺳﯽ ھﺎ را ﻧﺻﯾب ﺧود ﮐردﻧد .ﺣﺎﻻ ھم ﺣﮑوﻣت و ھم ﭘﺎرﻟﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﺎن اﺳت.
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ﺣﺎﻣد ﮐرزی روز دھم دﺳﻣﺑر ﺳﺎل  2006زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻣل دوﻟت ﺑرای ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف ﺑرﮔز اری ﻣراﺳم ﻣﺧﺻوص آن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود و ﺷﮭروﻧدان ﻋﺎدی
اﺟﺎزه ی رﻓت و آﻣد آﺳﺎن ﻧداﺷﺗﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻣل دوﻟت ﺑرای ﺻﻠﺢ ،ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻋداﻟت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧواﻗص ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی داﺷت اﻣﺎ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ دوﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﮭﺗر ﺑود .طﺑق اﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣ ﺟرﯾﺎن اﻧﺟﺎم آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧود در ﻧﻘض ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺣﻘوق ﺑﺷر دﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد و
ﺣﺎﻻ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دوﻟت ،ﻗدرت را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد و دارﻧد .طﺑﯾﻌﯽ ﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋداﻟﺗﯽ ﺗوﺳط
ظﺎﻟم اﺟرا ﻧﻣﯽ ﺷود.
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ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ای ﮐﮫ در آن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و ﻧﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧده ﺷد ،ﺑﺎ
ﺣﺿور ﻗدرﺗﻣﻧد و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷﮑل ﮔرﻓت .در ھﻣﺎن ﻣﺟﻠس ﻧﯾز آﻧﺎن ﺗﺎب ﺻدای
ﻣﺧﺎﻟف را ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﮫ ﺧﺷم ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد.

ھﻧوز ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ از اﻋﻼم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺷوری را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ
ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن
ﻣﻧﺷور " ،ﻣﻧﺷور ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ" ﻧﺎم ﮔرﻓت و ﺑراﺣﺗﯽ و ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب دو ﻣﺟﻠس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﻧﺎم ھﺎی " وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ" و ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ" رﺳﯾد .رﯾﺎﺳت ھر دو ﻣﺟﻠس را دو ﺗن از ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷر " ،ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ" و "ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی" ﺑر ﻋﮭده دارد .ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد "آﻓﺗﺎب ﭘرﺳت"
رﻧﮓ ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧد و روزی ھﻧﮕﺎم اﻋﻼم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺷﮏ رﯾﺧت ،اﯾﻧﺑﺎر در
واﮐﻧش ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای اﺷﮏ رﯾﺧت و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و آﺷﺗﯽ دﻋوت ﮐرد.
از ﺳوی دﯾﮕر در ﮐﻧﺎر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اش ﮔﺳﺗرش ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻓﺎع از
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺳت ،ﻧﮭﺎد دﯾﮕری ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﮐرزی ﺷﮑل ﮔرﻓت .اﯾن ﻧﮭﺎد را " ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﮑﯾم ﺻﻠﺢ" ﻧﺎﻣﯾدﻧد و
رﯾﺎﺳت آن را ﺑﺎز ھم ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ھﻣﯾﺷﮫ در ﺻﺣﻧﮫ ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت .وظﯾﻔﮫ ی اﯾن
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﮑس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و ھﺳت .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﭼﻧداﻧﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮐﻧد اﻣﺎ ﻋوض آن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﮑﯾم ﺻﻠﺢ ﺗواﻧﺳت،
ھزاران ﺗن از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد را ﺟذب ﮐرده ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﺣداﻗل ﭘول و ﺗﮑﮫ ای
زﻣﯾن ﺑدھد و ﺑﺎ ﻧﻔوذھﺎی آﻧﺎن را ﺷﺎﻣل دوﻟت ﮐﻧد .اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ
اﯾﻧﮑﺎر از ﺟﻧﮓ دﺳت ﮐﺷﯾده و اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﻧﺎﺗوان از ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺣق ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳون ﺗﺣﮑﯾم ﺻﻠﺢ و ﺑﺧﺷش
زﻣﯾن و ﭘول و ﻣﻘﺎم  ،ﺧود ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧده ی ﺗﻧﺎﻗض در ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.

ﮔﺎھﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر دﺷواری ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑروﻧد و ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧد .ﭘﺎﺳﺦ ﻣن ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺷرﯾﺢ وﺿﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن
ﻟزوﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرق ﯾﺎ ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﮐﺎﻓﯽ ﺳت ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و
ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ وزﯾر آن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﯾد .ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑروﯾد و ﯾﺎ اﻓراد اطراف ﺣﺎﻣد ﮐرزی را
ﺑﯾﺎﺑﯾد .طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎ آن ھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﻼح ﺑدﺳت دارﻧد و ﺑﺎ ﭘﯾراھن و ﺗﻧﺑﺎن در ﺟﻧوب و ﺷرق ﺟﻧﮓ ﮐرده
و ﯾﺎ اﻧﺗﺣﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﻧﮑﺗﺎﯾﯽ ﭘوش ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن دﺳت اﻓرادﻧد ﮐﮫ روزی ﻣﺎﻧﻧد اﺷرف ﻏﻧﯽ
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در اﯾن ﺳﺎل ھﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺎم آﻧﺎن را از ﺗرورﯾﺳت ﺑﮫ ﺟﻧﮕﺟو و ﻣﺧﺎﻟف ﺗﺧﻔﯾف داده اﻧد
و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺧﺳت وزﯾر ،وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اش و ﺳﻔﯾرش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھر روز ﺧواﺳﺗﺎر
ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ اﯾن ﺗرورﯾﺳﺗﺎن ﺗﺧﻔﯾف ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ھم ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھم دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را دور زده و آﻧﺎن را ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن ﺧود ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﻣﻐزھﺎی واﺷﻧﮕﺗن و ﻟﻧدن را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣدس ﺑزﻧﻧد ﭼرا ﮐﮫ آﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﮐﻧون
ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ از ﺳوﯾﯽ ھم اﻗﺗدار ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺗو و ..را ﻣورد ﺳوال ﻗرار دھﻧد و ھم ﺑﺎ
ﻧﻔوذ از ﮐﺎﻧﺎل ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد دم و دﺳﺗﮕﺎه ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ،وارد ﺳﯾﺳﺗم ﺷده و ﻋﻼوه ﺑر ﮐﻧﺗرل آن ،دﺳت
ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻧﯾن ﺑزﻧﻧد .ھﻣﺎن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ آن ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد و آن را ﺑﺎ
ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺧود را از اﯾن راه ﮐم اھﻣﯾت ﺟﻠوه دھﻧد.
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اﺣﻣدزی وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ و رﯾﯾس داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘس از رﻓﺗﻧﺷﺎن ﺟﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ طﺎﻟب ﻧﮑﺗﺎﯾﯽ ﭘوش
دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد اﻧوراﻟﺣق اﺣدی ﻣﯽ دھﻧد.
در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھد ﺗﺿﺎدھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ﺳت .اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ھم در ﻗواﻧﯾن
ﻣﺷﺎھده ﮐرد و ھم در رﻓﺗﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اداره ی اﻣور را ﺑدﺳت دارﻧد .ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺷود ،ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻧﺷد .ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ دوﮐﺎن ﺑرﺧورد ﺷد و ﯾﮏ ﭘدﯾده ای
ﺗزﯾﯾﻧﯽ ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻧﻘض آن در ﻗدرﺗﻧد ،ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺧطرﻧﺎک ﺷد ،آن را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎز از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ،زد و ﺑﻧد ﮔﺳﺗرده ای در ﺑﺧش ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ و
ﮔﺳﺗرش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ روﻧق ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺧﺗﻼس ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﯾن ﺑﺧش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﭼﻧد
ﺳﺎل اﺧﯾر ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ آن را ﻟﻣس ﮐرده اﻧد .ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﭘول ھﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ
را ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﺑﮫ رﺷد ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آزادی ﺑﯾﺎن و...از ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﻧد اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از آن ﺳﮭم ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣدﻧﯽ ﺑوده اﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ ﭘروﭘﺎزل ھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ،ﭘول ھﺎی
ھﻧﮕﻔﺗﯽ را ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯽ زﻧﻧد .ﮔﺎھﯽ ﺑرﺧﯽ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺣﮑم ﺑﺎ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻗدرت دارﻧد ﻧﯾز در ﭘوﺷش
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﮫ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ در
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ،ﺑﮫ ﺗﺎﺟران ﺣرﻓﮫ ای اﯾن ﺑﺧش ﺑدل ﺷده اﻧد.
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ﭼﮭره ی دﯾﮕر اﯾن ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑوش ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد در آن دﻣوﮐراﺳﯽ آورده و ﮔوردن ﺑراون ﻣدﻋﯽ ﻣﯽ
ﺷود از دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ﺑﯾﺎن در آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھزاران ﺷﮭروﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﯾﮑﯽ
از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﺳﻠم و ﺣﺎد ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧدش و در اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺻورت
واﺿﺢ و ﻣﺷﺧص دﺳت دارﻧد ،ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﯽ ﻧﻘش ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎﻣﻼ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد و در ﭼﻧﯾن ﻣواﻗﻌﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﺿو
آن اﺳت ،ﺳﮑوت ﮐرده و اﮔر ﺧﺑری ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود ،ﺧﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﺳت ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و آن ﺟﻧﺎﯾت ھم ﻧﺎﻣش ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﺳت .ﮔوﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻧوز
ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟرا ﺷود .اﻣﺎ ﭼﮭره ی واﻗﻌﯽ ﭼﯾز دﯾﮕری ﺳت .ﺳرﺑﺎزان
ﺗﺎ ﺑﮫ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷده اﻧد .ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
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اﺧﺗﻼس ھﺎ و زد و ﺑﻧد ھﺎ در ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﭼﻧﺎن زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﺑﮭوت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد از ﮐﺟﺎی آن
ﻣﯽ ﺗوان ﺷروع ﮐرد و آن را ﺑر ﺷﻣرد .از اﺧﺗﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﯾو .ان .دی ﭘﯽ و ﯾو .ان.
او .ﭘﯽ اس ،ﺗﺎ ان ﺟﯽ او ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﺗرﺳﺎس اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﺧﺗﻼس ھﺎی ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ
رﺗﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ،ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻓﺎروق وردک ،ﺣﻧﯾف اﺗﻣر ،ﮔل آﻏﺎ ﺷﯾرزی ،اﺳدﷲ
ﺧﺎﻟد ،اﻧوراﻟﺣق اﺣدی ،ادﯾب ﻓرھﺎدی ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻏﯾر درﺷت ﺗر در وﻻﯾﺎت ﮐم اھﻣﯾت ﺗر
از دﯾد دوﻟت ﻣﺎﻧﻧد داﯾﮑﻧدی ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﻧﺗرل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼوه ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳت ،اﺧﺗﻼس و ﻓﺳﺎد ﻧﯾز در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺗرﯾن درﺟﮫ ی ﺧود ﻣﯾﺎن آﻧﺎن
وﺟود دارد.

ﭼﭘﺎول و ﺗﺎراج دﺳت داﺷﺗﮫ و دارﻧد .ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،آزادی ﺑﯾﺎن را ﺑر ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد .وﻗﺗﯽ آزادی ﺑﯾﺎن
ﺑﺎﺷد ،آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑراﺣﺗﯽ ﻗدرﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑراﺣﺗﯽ ھر ﮐﺎری ﺧواﺳﺗﻧد
اﻧﺟﺎم دھﻧد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻗدرت را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و ﻋﻼوه ﺑر ﭘوﻟﯾس و اردوی
ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻠﯽ ،ھزاران ﺳرﺑﺎز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻗدرت آﻧﺎن ﺣﺿور دارﻧد ،دﻣوﮐراﺳﯽ،
ﺣﻘوق ﺑﺷر و آزادی ﺑﯾﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش ﺑوده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
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ﻓﺻل ﺳوم :ﻋواﻣل ﺳﺎﻧﺳور
 اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎناداره اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ داﺷﺗن ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﮭم ﺳﺎﻧﺳور و ﺳرﮐوب آزادی
ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻراﺣت ﮐﺎﻣل،
ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای را ﻓﻘط در ﻣﺣدوده ﺻﻼﺣﯾت ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ ﺑﻧﺎم " ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ھﻣﮕﺎﻧﯽ" )در ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﻧﺎم اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت(
ﻣﯽ داﻧد اﻣﺎ رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر  ،در ﺑﺎزداﺷت ،ﺗﮭدﯾد و ﺳرﮐوب ده ھﺎ ﺗن از روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم دﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت.
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رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻓردی ﺑﻧﺎم " اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ" ﺑر ﻋﮭده دارد و ﺑﺧش ھﻔﺗﺎد و ﭼﮭﺎر اﯾن ﻧﮭﺎد
ﻣﻌروف ﺑﮫ رﯾﺎﺳت  ، 74وظﯾﻔﮫ ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺑرﻧﮕﺎران را ﺑر ﻋﮭده دارد .اﻣرﷲ
ﺻﺎﻟﺢ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺗرﺑﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺳت ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧزدﯾﮏ و
ﮔﺳﺗرده ای ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن دارد .ﺻﺎﻟﺢ ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﮓ
ﺳﺎﻻران ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﭘﯾش از واﻗﻌﮫ ی ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2001ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اﺧﺑﺎر و
ﮔزارش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن اﻓراد ﺑﮫ اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود در ﮐﺷﺗن وی دﺳت داﺷﺗﮫ
اﻧد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﮐﺎرﺗون از ﻋﺗﯾق ﺷﺎھد

ﻣدﯾرﯾت ﺑﺧش  74اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑر ﻋﮭده ﻓردی ﺑﻧﺎم "ﺣﺳﯾن ﻓﺧری" ﺳت .ﺣﺳﯾن ﻓﺧری ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ی دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ در رده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎﻣﯽ و
اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ رژﯾم ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .او ﺧود را ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﯾز ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑﻧﺎم
داﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت.
اﮔر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﯾت  http://wikimapia.orgﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ،رﯾﺎﺳت  74ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق
"ﻣﮑروﯾﺎن" و "ﺷش درک" ،ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺳﻠﺦ ﺳﺎﺑق ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد.

اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﭘروﻧده ﺳﺎزی ﺷده و آﻧﺎن در ﺑﺳﯾﺎری ﻣواﻗﻊ دﺳﺗﺑﻧد زده ﺑﮫ
ﺑﺎزداﺷت ﮔﺎه اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺧش ھﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﯾﺎ دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،دادﮔﺎه اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و زﻧدان و
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در اﯾن ﻗﺳﻣت و در ﻣرﮐز ﺷﮭر ﻗرار دارد:
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در وﻻﯾﺎت ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ،دﻓﺎﺗر اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در وﻻﯾت ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ واﻟﯽ ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .در
ﺑﺳﯾﺎری وﻻﯾﺎت ﻧﯾز آﻧﺎن دﻓﺎﺗر ﻣﺧﺻوص ﺧود را دارﻧد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘش اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﺳرﮐوب روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻠﻣوس ﺗر ﺷود ،ﻻزم ﻣﯽ داﻧم  ،در
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﻧﺎﻣﮫ ای از اﯾن ﻧﮭﺎد را ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ در ﺳﺎل  2006ﺑﮫ ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ داده ﺷده ﺑود.
رﯾﺎﺳت  74اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را دﻋوت ﮐرده ﺑود و ﺿﻣن دادن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺳور ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،از آﻧﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺧﺑر اﯾن ﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺗن آن را ﻧﺷر ﻧﮑﻧﻧد.

ﺳﺎﻧﺳورﻧﺎﻣﮫ
"ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﭘل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم و ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟﺗﯽ از اھﻣﯾت ﺧﺎص
ﺑرﺧوردار ﺑوده ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﻣت ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ را ﻣﻌﯾن ﻧﻣوده وﻟﯽ ﺑﺎ در
ﻧظر داﺷت اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ از ﭘﺧش و ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ذﯾل ﮐﮫ ﺳﺑب
ﺗﺿﻌﯾف روﺣﯾﮫ ﻣردم و ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮔردﯾده ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ آﺳﯾب ﻣﯾرﺳﺎﻧد ،ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﻌﻣل آورده ﯾﺎ در
ﻧﺷر و ﭘﺧش آن ﻣﺣدودﯾت وﺿﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد:
 ﭘﺧش و ﻧﺷر اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز و ﻓراﺧوان ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ وﺗﺧرﯾﺑﯽ.
 ﻧﺷر و ﭘﺧش ﮔزارﺷﺎت ﺗﺧرﯾش ﮐﻧﻧده ،ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﺿد وﺣدت ﻣﻠﯽ و ﺻﻠﺢ ﺳراﺳری درﮐﺷور و ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻟﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

 واﻗﻌﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در ﺻدر اﺧﺑﺎر ﺟﺎ داده ﻧﺷود. ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف روﺣﯾﮫ ﻣردم و اﯾﺟﺎد ﻣﺎﯾوﺳﯾت در آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕردﻧد و ﭘﺧش و ﻧﺷر ﺷﺎﯾﻌﺎتو اﻓواھﺎت ﻣﺧﺎﻟف اﻣن و آﺳﺎﯾش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
 ﻧﺷر و ﭘﺧش ﻓﺗواھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرف ﺗرورﯾﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن آﺳﺎﯾش ﻣردم ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود. ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﻧﻔﯽ ،ﮔزارﺷﺎت و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز و اﻓﺗراﮔوﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻧﯾروھﺎیاﺋﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف.
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 ﻧﺷر و ﭘﺧش اظﮭﺎرات دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽواﻧﻣود ﺳﺎزﻧد و ﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾزم را ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم واﻧﻣود ﻣﯾﺳﺎزد.
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 اﻧﺟﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺳران ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﻣﺷﮭور ﺗرورﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺿد دوﻟﺗﯽ دارﻧد وﺗﺻوﯾر ﺑرداری آﻧﮭﺎ و ﻧﺷر و ﭘﺧش ﮔزارﺷﺎت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﺷﻣﻧﺎن ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘوﯾﮫ ﻣورال
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.

 ﮔزارﺷﺎت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺿﻌﯾف ﻧﺷﺎن دادن روﺣﯾﮫ رزﻣﯽ ﻣﻧﺳوﺑﯾن ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺷور. ﻧﺷر و ﭘﺧش ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﻧﺎم ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﻋﻠﯾﮫ ﺗﮑﻧوﮐرات ھﺎ ﺑﻧﺎمﻏرب زده ﮔﺎن و ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﮫ ﺳﺑب ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﻔرﻗﮫ ﮔردد.
 ﻧﺷر ﮔزارﺷﺎت ،ﻣﺿﺎﻣﯾن ،ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺑﺻره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻧدازد.
 اﺣﺗراز از ﺑزرگ ﺟﻠوه دادن ﺣوادث و دھﺷت اﻓﮕﻧﯽ ھﺎ. ﮔزارﺷﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺧﻼﻟﮕری ھﺎ  ،اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز و آﺷوب ھﺎ ،ﺑﺻورت ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﻧﺷرﻧﮕرددو ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﺗﻘﺑﯾﺢ ﮔردد.
 ﻧﺷر و ﭘﺧش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،دﯾﻧﯽ و رﺳوم ﭘﺳﻧدﯾده ﻣردمﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣردم و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﮕردد.
 اطﻼق اﺳﻣﺎی ﺗﺣﺳﯾن آﻣﯾز ﭼون ﻣﺑﺎرزﯾن ،ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،ﭘﺎﺧون ﮐوﻧﮑﯽ و ﻏﯾره اﻟﻘﺎب ﺑرایﻧﯾروھﺎی ﺗرورﯾﺳت و آدﻣﮑش.
 ﻧﺷر و ﭘﺧش ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ و ﮔزارﺷﺎت ﻏرض آﻟود ،ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد ،رﮐﯾﮏ و اﻓﺗرا آﻣﯾز ﮐﮫ ھﺗﮏﺣرﻣت ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺧﺻوص ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﮭم ﻣﺣﺳوب ﮔردﯾده و ﻣطﺎﺑق ﺑﻧد  2ﻣﺎده  33ﻗﺎﻧون
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻣﻧوع ﻗرار داده ﺷده ،ﺻداﻗت ،ﺑﯽ طرﻓﯽ و ﺗوازن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را آﺳﯾب رﺳﺎﻧد.
 ﭘﺧش و ﻧﺷر ﮔزارﺷﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم )زﻧده( از ﻣﺣﺎﻓل و ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺳرار ﻣﮭم دوﻟﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ را اﻓﺷﺎﮐﻧد و ﯾﺎ ﺗﺣﮑﯾم رواﺑط ﻗوای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ دوﻟت را ﺑر ھم زﻧد و ﺑﺎﻋث روﯾﺎروﯾﯽ و ﺗﺿﻌﯾف ﻣوﻗف
ﺣﮑوﻣت و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﯾﮕردد.

در ﻣوارد آﺗﯽ ھﻣﮑﺎری رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﺧواھﺎﻧﯾم.
 اﺻﻼح ﺷﯾوه ﺧﺑر ،ﺟﻣﻼت و ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﺧﺑﺎر ﺣوادث ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯾﺷود. اﻓﺷﺎی ﭼﮭره اﺻﻠﯽ ﺗﺧرﯾﺑﮑﺎران و ﺗرورﯾﺳﺗﺎن و ﺗﺟرﯾد آﻧﮭﺎ از ﻣردم. اﻧﻌﮑﺎس روﺣﯾﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ﺟﺎﻧﺑﺎزی ﻗوای ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ در ﻣرﮐز و وﻻﯾﺎت ﺑﺧﺻوص در ﺳرﺣداتﮐﺷور.
 -اﻓﺷﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دﺷﻣﻧﺎن ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﻣردم و اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر دﻓﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت.
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 ﺗﺷرﯾﺢ و ﺗوﺿﯾﺢ اﻋﻣﺎل ﺿد ﺑﺷری ﺗرورﯾﺳﺗﺎن و اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت آﻧﮭﺎ ﺑطور ﮔﺳﺗرده از طرﯾقرﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ.
 ﺗﻘوﯾﮫ ارﺗﺑﺎط و ھﻣﮑﺎری از طرﯾق ﻣراﺟﻊ ارﺗﺑﺎطﯽ و ﺳﺧﻧﮕوھﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ.در رﻋﺎﯾت و ﺗﻌﻣﯾل ﻣوارد ﻓوق طﺑق ھداﯾت ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری دوﻟت ھﻣﮑﺎری ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و
ﻣﺳﺋوﻻن آﻧﮭﺎ را ﺧواھﺎﻧﯾم.
ﺑﺎ اﺣﺗرام
ﭼﺎپ ،اﻧﺗﺷﺎر ،و ﺗﮑﺛﯾر طرح ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت".

اﯾن ﺳﺎﻧﺳور ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ در آن آﻣده ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری دوﻟت از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺑﻧﺎھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺑرﺧورد اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑوده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﻧد ،ﺑرای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺗﺣت ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ روزھﺎ و ھﻔﺗﮫ
ھﺎ و ﻣﺎه ھﺎ در زﻧدان ھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻋﺿوﯾت در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﻟﻘﺎﻋده و
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻧدی ﺑوده اﻧد .ﺑرﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻗدﻣﯽ اﻋدام و ﯾﺎ ﺻدور ﺣﮑم ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣدت زﻧدان ﭘﯾش رﻓﺗﻧد.
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اﯾن ﺑرﺧورد دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑوﺿوح ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺻورت ﺳﻠﯾﻘﮫ ای ﻋﻣل ﮐرده و در ﺑرﺧورد ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ھﯾﭻ ﻣﻌﯾﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﻗﺎﻧون
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺻورت روﺷن ،ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﻣﻧوع
ﮐرده و ﺗﮭﯾﮫ ی ﺳﺎﻧﺳورﻧﺎﻣﮫ و ﺗﮭدﯾد ،ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ ﮐردن ﺧﺑرﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺧﺎﻟف ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻣواردی دﯾده ﺷده ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت آﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﺎزداﺷت ﺷده
ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧدارﻧد و از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و اﻣﺗﯾﺎزات ﯾﮏ ﺑﺎزداﺷﺗﯽ
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در اﯾن ﺳﺎﻧﺳورﻧﺎﻣﮫ ﺑوﺿوح از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور و
ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﺑزﻧﻧد .طﺑق اﯾن ﺳﺎﻧﺳورﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﮭﯾﮫ ی ﮔزارش از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﻧﻘد ﻋﻣﻠﮑرد ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﺎﯾﺎت دﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد و اﮐﻧون ﺑر ﺳر ﻗدرت ھﺳﺗﻧد ،ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﺗﺎ در ﻣواردی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی رﯾﯾس
ﺳﻧﺎ و ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﯾﯾس ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ
از ﮔﻔت و ﮔو و ﻣذاﮐره ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﮐﻠﯾدی طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز در ﮐﻧﺎر آﻧﺎن
ﻗرار دارﻧد ،اﻣﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران را ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ اﻋﺿﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎزداﺷت و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐرده اﻧد .ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﮔﺎھﯽ در ﺳﺧﻧﺎن رﺳﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﺑرادران طﺎﻟب و اﻟﻘﺎﻋده" و
ﺣﺎﻣد ﮐرزی آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد طﺎﻟﺑﺎن ﺳرﺑﺎزان وی ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺣروم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھﻣﮫ ی ﻣواردی ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺧﺑرﻧﮕﺎران زده ،از ﺑرﻋﮭده
ﮔرﻓﺗن ﺑﺎزداﺷت ﺳرﺑﺎز زده و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺗﺷﺎر اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران زﻧداﻧﯽ ﺷده اﺳت.

ﻧﺻﯾر ﻓﯾﺎض ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺎزداﺷت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﯽ او ﻣﺗوﻗف ﺷد.
از ﻣوارد ﺳرﮐوب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﮐﮫ ﺗوﺳط رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﻣوارد زﯾر اﺷﺎره ﮐرد:
 ﺑﺎزداﺷت ﻣﯾر ﺣﯾدر ﻣطﮭر ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  2003و ﺗﮑرارآن در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد
 ﺑﺎزداﺷت ﺗواب ﻧﯾﺎزی ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آزاد و زﻧداﻧﯽ ﺷدن وی ﺑرای ﻣﺎه ھﺎی طوﻻﻧﯽ در زﻧدانھﺎی ﻣﺧوف اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل 2006

 دو ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷت ﻧوﯾﺳﻧده ی اﯾن ﺳطور و ﻧظﺎرت ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺗﮫ و ﻣﻣﻧوع اﻟﻘﻠم ﮐردن درﺳﺎل 2007
 ﺑﺎزداﺷت ﭘﻧﺞ ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ی ﭼراغ در ﺳﺎل 2007 ﺑﺎزداﺷت و رﻓﺗﺎر زﻧﻧده ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک ﺑﻧﺎم ﻋﺑدل ﻣﺳﻌود ھﺎﺷﻣﯽ در ﺳﺎل 2007 ﺑﺎزداﺷت و رﻓﺗﺎر زﻧﻧده ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎم ﺧﺎن وﻟﯽ ﮐﺎﻣران در ﺳﺎل 2007 -ﺑﺎزداﺷت ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎم ﻗﺳﯾم رﺣﯾﻣﯽ در ﺳﺎل 2007
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 -ﺑﺎزداﺷت ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﻣر ﺑﻧﺎم ﻣﺟﺎھد ﮐﺎﮐر در ﺳﺎل 2007
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 ﺑﺎزداﺷت آﺻف ﻧﻧﮓ ﻣدﯾر ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد رﺳﻣﺎ از ﮐرزی ﭘوزش ﺧواﺳت و او را ﭘدرﺧود ﺧواﻧد در ﺳﺎل 2007

 ﺑﺎزداﺷت ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺑﻧﺎم ﺷرﯾف ﺣﺳﻧﯾﺎر در ﺳﺎل 2007 ﺑﺎزداﺷت ﻋزﯾز اﺣﻣد ﮔزارﺷﮕر ﻣوﺳﺳﮫ ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ در ﺳﺎل 2007 ﺑﺎزداﺷت ﻋﺑداﻟﺻﻣﯾم از ﺷﺑﮑﮫ اﻟﺟزﯾره در ﺳﺎل 2007 ﻟت و ﮐوب ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم اﺳﺗﻘﻼل در ﺳﺎل 2007 ﺑﺎزداﺷت ﻧﺻﯾر ﻓﯾﺎض ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ در ﺳﺎل  2008و ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ یﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ وی ﺑﻧﺎم "ﺣﻘﯾﻘت".
 ﺑﺎزداﺷت ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺧﺑرﻧﮕﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋدام و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد در ﺳﺎل2007
 ﺑﺎزداﺷت ﮐوﺟﯾرو ﻧوﺑوھﯾرو ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ژاﭘﻧﯽ در ﺳﺎل 2008-

ﺑﺎزداﺷت ﺳﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﯾﮏ رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ در ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﺑﻧﺎم ﭘﺷﺗون ﻏژ در ﺳﺎل 2008

-

ﺑﺎزداﺷت اﺟﻣل ﻋﻠم زی ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ در ﺳﺎل 2008

-

ﺑﺎزداﺷت دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷﺑﮑﮫ اﻟﺟزﯾره ﺑﻧﺎم ھﺎی ﻗﯾس اﻋظﻣﯽ و ﺣﻣﯾدﷲ ﺷﺎه در ﺳﺎل 2009

 ﺑﺎزداﺷت ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻧﺎم ﺟﺎوﯾد ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑدﻟﯾل ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﻣﯾزﮔرد ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ درﺳﺎل 2009
 ﺑﺎزداﺷت  18ﺧﺑرﻧﮕﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑل ،ﻣزار ﺷرﯾف ،ﻧﻧﮕرھﺎر ،ﻗﻧدھﺎر،ﭘﮑﺗﯾﺎ ،ھرات و ھﻠﻣﻧد در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺳﺎل ھﺎی  2006ﺗﺎ  2009ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﻧد
ﻧﺎﻣﺷﺎن را ذﮐر ﮐﻧم.
)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻧﺎر ﺑﺎزداﺷت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده و ﻣﯽ دھد ،ﺑﺎرھﺎ ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم دﺳت ﺑﮫ
ﺗﮭدﯾد ﺧﺑرﻧﮕﺎران زده اﺳت .ﻧﻘش اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﮭدﯾد ،ﺳرﮐوب و ﺑﺎزداﺷت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران
ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از دﺷﻣﻧﺎن اﺻﻠﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎم ﺑرد.
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 ﺷورای ﻋﻠﻣﺎﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻣراه ﺑﺎ ده ھﺎ ﭼﮭره ای ﮐﮫ در ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت داﺷﺗﮫ و دارﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﻣرﻣوزﺗرﯾن ﭼﮭره ھﺎ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن در
ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ و ﺑوﯾژه ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی دارد ،ﻗدرت را در "دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ" ﺑدﺳت ﮔرﻓت .اﯾن ﭼﮭره "
ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﺷﯾﻧواری" ﻧﺎم دارد .از ﺳﺎل  2001ﺗﺎ  2006دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل او و
اطراﻓﯾﺎﻧش ﺑود .در ﮐﻧﺎر داﺷﺗن ﻋﻧوان " ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت" او رﯾﺎﺳت "ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ" را ﻧﯾز ﺑرﻋﮭده داﺷت
ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر رﯾﺎﺳت اﯾن ﺷورا ﺗﮑﯾﮫ زده اﺳت.
در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم دﯾن ﺳﺎل ھﺎ و دھﮫ ھﺎ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر و ﭼﭘﺎول و
ﻏﺎرت زده اﻧد ،داﺷﺗن دو ﻋﻧوان ﮐﻠﯾدی ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت و رﯾﯾس ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ از اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار
اﺳت .ﮔرﭼﮫ در ﻗﺎﻧون از ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ رﮐن ﻣﺳﺗﻘل ﻧظﺎم ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ اﯾن رﮐن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ھﻣراه ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ زﯾر ﻧظر ﻣﺳﺗﻘﯾم رﯾﯾس ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑوده اﺳت .ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت ﺑﮫ
ھﻣراه ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣد ﮐرزی در ﮐﺷور ﺳﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺷروﻋﯾت دﯾﻧﯽ ﻣﯽ دھﻧد و از
طرﻓﯽ دﯾﮕر ﺣﮑوﻣت ،درﺑﺎره اﺧﺗﻼس ھﺎ و زد و ﺑﻧدھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ی ﺳران ﻋﻠﻣﺎ ﺑوﯾژه ﺷﺧص
ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﺷﯾﻧواری ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔرﭼﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﮔزارﺷﯽ از ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده ﺷﺧص ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی
ﺷﯾﻧواری و ﭘﺳرش در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد اﻣﺎ اﯾن ﮔزارش ھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان اداﻣﮫ ﻧﯾﺎﻓت و ﺷورای
ﻋﻠﻣﺎ و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ از طرﯾق ﺣﮑوﻣت ،ﺟﻠو اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر را ﮔرﻓت .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻣﻧوال ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﺎرھﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ی ﻓﺳﺎد و اﺧﺗﻼس اطراﻓﯾﺎن ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﯾﮑﯽ از
ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎﻧﻔوذ ﺷد .ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﺑﮫ اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار
دﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐرزی اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺟددی درﺳت ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ﺳﺎل  2009اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﺷﺳﺗﯽ ﺧﺑری ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:

ﻣﺟددی اﻓزوده ﺑود ﮐﮫ:
"ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺧﺎره ﮐردﯾم ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ اﺷﺎراﺗﯽ ﺷد از طرف ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن رای ﺑدھﯾد".
اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ رای ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﺳدﺗرﯾن ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺟﮭﺎن را ﺑوﺟود آورده ،ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧده
ی راﺑطﮫ و زد و ﺑﻧد ﮐرزی و ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﻣﻼﯾﺎن در ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺷوراھﺎی ﮐوﭼﮑﺗری در وﻻﯾﺎت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﺎ ﺻدور
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺣﺿور در ﮐﺎﺑل و اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺑرﺧورد ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،آزادی ﺑﯾﺎن و
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷرﯾﮫ ای ﺑﻧﺎم "اﻻﺳﻼم" در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

"ﺑﺳﯾﺎر دﻗت ﮐردﯾم ،اﺳﺗﺧﺎره ھﺎ ﮐردﯾم ،و ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺷش ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ رای دھﯾم ﮐﮫ ﺑرای آﯾﻧده
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .ﺑﻌد از ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺣﻘﯾق ،و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ و ﺳﻧﺟش ھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ،آﺧر ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ آﻗﺎی ﮐرزی ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎت در ﮔذﺷﺗﮫ ﮐردﻧد اﻣﺎ دﯾﮕر ﺗﮑرار ﻧﮑﻧﻧد ،ﺑﮭﺗر
داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻧظر ﻣﺛﺑت دھﯾم و از طرف ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﻧﺗﺧﺎب ﺷوﻧد".

ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﻧﺷرات ﺧود ﺧواﺳﺗﺎر ﺑرﺧورد ﺻرﯾﺢ و ﺗﻧد ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺷده اﺳت .درﺧواﺳت
ﺑرای ﺻدور ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات ﯾﻌﻧﯽ اﻋدام ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،درﺧواﺳت ﺑرای ﺻدور ﺣﮑم زﻧدان و
درﺧواﺳت ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﻧﺷرات رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑوﯾژه رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود
آن را ﻣﺧﺎﻟف ﺷرع ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ،از ﻣوارد اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ و ﺑرﺧورد ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺳﺎل  ،2003ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎ ﺻدور اﻋﻼﻣﯾﮫ ای "ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی" ﻣدﯾر ﻣﺳوول و
ﮔرداﻧﻧده ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎم "آﻓﺗﺎب" را ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﮑﺎرش "ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ﻣرﺗد ﺧواﻧده و ﺧواھﺎن
ﻣﺟﺎزات ﻣرگ ﺑرای آﻧﺎن ﺷدﻧد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

در ﺳﺎل  2005ﻧﯾز ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺧواﺳﺗﺎر اﺟرای ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺣﮑم ﯾﻌﻧﯽ
اﻋدام ﺑرای "ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب" ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﯾﮏ ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺣﻘوق زن" ﺷد.
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ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎرھﺎ در ﺳﺎل ھﺎی  2008 ،2007و  2009ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر و ﺣﺗﺎ ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ،
ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ "ﺟﮭﺎن ﻧو" در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف در
ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد.

در اواﯾل ﺳﺎل  2009ﺟﻣﻌﯽ از ﻋﻠﻣﺎی وﻻﯾت ھرات ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن روزﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل و
ھرات ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺎﺷران آن را ﺑﮫ دﻟﯾل اھﺎﻧت ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧواھﻧد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

در ﺳﺎل  2007ﻧﯾز ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺧواﺳﺗﺎر ﺑرﺧورد ﺷدﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت
اﻧدرﮐﺎر ﺳﺎﺑق ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﻧﺎم "ﻏوث زﻟﻣﯽ" ﺷد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗرآن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧده
ﺑود .دادﮔﺎھﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑرای او و ھﻣﮑﺎرش" ﻗﺎری ﻣﺷﺗﺎق "ﺣﮑم  20ﺳﺎل زﻧدان را ﺻﺎدر ﮐرد.
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در ﺳﺎل  2009ﻧﯾز ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧﺑر ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺣﮑم اﻋدام واردﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﻗﻠﯾت ﺷﯾﻌﮫ و ھزاره در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اﻗﻠﯾت و
ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن رﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﭘردازد.
ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎرھﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺗوﻗف ﺷدن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ در آن
ﻣوﺳﯾﻘﯽ و رﻗص ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی آﻧﺎن ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺷورا ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﻧد ﺑﺎر ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺗوﻗف ﺷدن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﮐﯾﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده
اﺳت.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻧﺎر ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،در راﺳﺗﺎی ﻧﻘض
ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾن ﮐﺷور اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داده اﺳت.






ﺗﻼش ﺑرای ﻟﻐو ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
ﺗﻼش ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ﺑرای ﺧﺎرج ﮐردن ﭼﮭره ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ی ﺗرورﯾزم از ﻓﮭرﺳت ﺳﯾﺎه
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ھﻣراھﯽ ﺑﺎ وزارت ﺣﺞ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑرای ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﻣر ﺑﮫ
ﻣﻌروف ﮐﮫ ﯾﺎدآور دوره ی طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺣوال ﺷﺧﺻﯾﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ھﻣراه ﺑﺎ ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ و ﺗوھﯾن را
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻧد.
ﺗﻼش ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻧﻔوذ ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋرﺑﺳﺗﺎن.

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﻧﮭﺎد ﯾﮑﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ آزادی ﺑﯾﺎن
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﻋﻠﯾﮫ آزادی ﺑﯾﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران داﺷﺗﮫ ،آن
را ﺑﺎﯾد در ﮐﻧﺎر دﺷﻣﻧﺎن اﺻﻠﯽ آزادی ﺑﯾﺎن ﻣﺎﻧﻧد اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻗرار داد.
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 طﺎﻟﺑﺎنﮔرﭼﮫ ﻧﻔوذ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب و ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﮔروه ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺎﻧﻔوذی در
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد ،اﻣﺎ در ﻧواﺣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ در ﮐﻧﺗرل اﯾن ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت.
اﯾن ﺧﻔﻘﺎن ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾم از طرﯾق ﺧود طﺎﻟﺑﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ واﻟﯾﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﭘوﻟﯾس ،و ﻓرﻣﺎﻧداراﻧﯽ
ﮐﮫ ھم ﺑرای دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھم ﺑرای آﻧﺎن .ﻣوارد زﯾﺎدی ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن دﺳت ﺑﮫ
ﮐﺷﺗﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗن آﻧﺎن ،ﺑﺎزداﺷت و ﺗﮭدﯾد آﻧﺎن دﺳت زده اﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻣذاﮐره و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺟﺎن ﺳﻼﻣت ﺑدر ﺑردﻧد و ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد اﺟﻣل
ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .طﺎﻟﺑﺎن اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی را ﺑﮫ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن در ھﺷﺗم اﭘرﯾل ﺳﺎل 2007
در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳر ﺑرﯾدﻧد.

اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی
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طﺎﻟﺑﺎن دﻗﯾﻘﺎ ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن ﻧﻘﺎط را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھدف ﻗرار داده اﻧد .آﻧﺎن ﻣﮑﺎﺗب و ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ
آﺗش ﻣﯽ زﻧﻧد ،داﻧش آﻣوزان و ﺷﺎﮔردان را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﮐﺷﺗن و ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟدی آﻧﺎن اﺳت .در دوران اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺗرﯾن دوره ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧود را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد .آﺧرﯾن روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎن رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧ ُ ﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھﻣراه ﺑود ..ﭘس از
ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻣﺎرت ﺗﺎرﯾﮏ و راﻧده ﺷدن آﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗوت ﮔرﻓﺗن دوﺑﺎره آﻧﺎن،
ﺑﺎرھﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺗﮭدﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﺧﺑﺎر و ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﺎن را ﻧﺷر ﮐﻧﻧد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎران در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب و ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره از دو ﺟﺎﻧب ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دارﻧد .از ﺳوﯾﯽ
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻧﺎن را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺧﺑﺎر و ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوط طﺎﻟﺑﺎن را ﻧﺷر
ﻧﮑﻧﻧد و از ﺳوﯾﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﻋﮑس آن را ﻣﯽ ﺧواھﻧد .ھر دو طرف ﻧﯾز زور دارﻧد و ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ
ﺑراﺑر اﯾن ﻓﺷﺎر از دو ﺟﺎﻧب ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﯾﺷﺗر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺷر ﺷده در ﺟﻧوب و
ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺎری از اﻧﺗﻘﺎدھﺎی ﺟدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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در روز  22اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2005ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم" ﻣﯾوﻧد" ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد ،در ﺣﻣﻠﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻣب ،در وﻻﯾت ﺧوﺳت ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺳﺎل  2006ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎم "ﻋﺑداﻟﻘدوس" در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ی
اﻧﺗﺣﺎری طﺎﻟﺑﺎن در ﻗﻧدھﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2006دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "اﺻﻐر اﮐﺑری" و " ﻣﯾر ﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر" در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ
ی اﻧﺗﺣﺎری در ﭘﮑﺗﯾﺎ ﻣﺟروح ﺷدﻧد.
ﺳﯾد ﺳﻠﯾم و ﻗﻣر ﯾوﺳف زی دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2006در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد
رﺑوده و ﭘس از ﭼﻧد روز آزاد ﺷدﻧد.
ﻣدﯾران ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎم "ﮐﺎﺑل ﺷﺎھﺎن" ﺑدﻟﯾل ﺗﮭدﯾد طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ﺳﺎل  2007ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾر دﻓﺗر ﮐﺎر ﺧود ﺷدﻧد.
ﭘﺎرک ﺗوک ﺧﺑرﻧﮕﺎر داﻧﻣﺎرﮐﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺗرﺟم و راﻧﻧده اش در ﻣﺎه ﺟوﻻی  2007در ﮐﻧر
رﺑوده و ﭘس از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه داﻧﯾل ﻣﺎﺳﺗرﺟﯾﺎﮐوﻣو ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ در ھﻠﻣﻧد
رﺑوده ﺷده و ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷود .آزادی وی در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ی
دوﻟت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺻورت ﮔرﻓت و ﭘﻧﺞ ﺗن از اﻋﺿﺎی ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ در زﻧدان ھﺎی دوﻟت
ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد در ﻗﺑﺎل آزادی اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد ﺷدﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود دوﻟت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﭘول ھﻧﮕﻔﺗﯽ را
ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻋﻠﯽ رﻏم درﺧواﺳت ﮔﺳﺗرده ی ﺧﺑرﻧﮕﺎران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﺑﮫ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن در ﻣﺎه اﭘرﯾل  2007ﺳر ﺑرﯾده ﺷد.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ رﻧﮕﯾن دادﻓر ﺳﭘﻧﺗﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ اﺟﻣل
ﻧﻘﺷﺑﻧدی را رد ﮐرد .ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﺗﮑﺎن ﺳﺧﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮐرد.
در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  2007اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻧﺻﺎری ﻣدﯾر رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﻗﻧدوز ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﮭدﯾد ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﺗوﺳط ﺳﺧﻧﮕوی طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر از ﺟﻧوب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﯾد .روزﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﻧد اﻓﺷﺎ ﺷده از ﯾﮑﯽ از ﺳران ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻧﺎم
ﻣوﻟوی ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﺷر ﺷده ﺑود ،ﺑﺎزﭼﺎپ ﮐرده ﺑود و ﺳﺧﻧﮕوی طﺎﻟﺑﺎن روزﻧﺎﻣﮫ
ﭘﯾﻣﺎن را ﺗﮭدﯾد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﮐﻧد اﯾن ﺳﻧد درﺳت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2008طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون را در ﻟوﮔر ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐردﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2008ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ و ﻣوﺑﺎﯾل را در طﯽ ﺷب در
وﻻﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻏزﻧﯽ ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐردﻧد.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد و ﻋﮑﺎس ﺧﺑری اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﻧﺎم ﮔﺎﺑرﯾل ﺗورﺳﻠﻠو در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر  2007در ﻣﯾﺎﻧﮫ راه
ھﻠﻣﻧد و ﻗﻧدھﺎر رﺑوده ﺷده و ﭘس از ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ آزاد ﻣﯽ ﺷود.
دواﺧﺎن ﻣﯾﻧرﭘﺎل ﺧﺑرﻧﮕﺎر اروﭘﺎی آزاد و ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون ﻗﻧدھﺎر در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر
 2008رﺑوده ﺷده و ﭘس از ﺳﮫ روز آزاد ﺷدﻧد.
ﺻﻣد روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  2008در ھﻠﻣﻧد
رﺑوده ﺷده و ﭘس از ﯾﮑروز ﺟﺳد ﺑﯽ ﺟﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﭘﯾدا ﺷد .دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد طﺎﻟﺑﺎن ﻋﺎﻣل ﮐﺷﺗن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ طﺎﻟﺑﺎن اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را رد ﮐردﻧد.
"ﮐﺎرﺳﺗن ﺗوﻣﺎﺳن" ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ی داگ ﺑﻼده ی ﻧروژ در ﻣﺎه ﺟﻧوری ﺳﺎل  2008در اﺛر
ﺣﻣﻠﮫ ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ی طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ھﺗل در ﮐﺎﺑل ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
"ﺳﻣﯾﻊ ﷲ ﺷرف" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﻓراﻧﺳوی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد در ﺟﻧوب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  2008ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن رﺑوده ﺷده و ﺑﮫ ﺷدت ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.

 "ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد،ﭘس از ﯾﺎزده ﻣﺎه زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﭘﺗﻣﺑر  2008آزاد ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ
ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد در دھم ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2009در ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳد .ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻗﺎﺗﻼن ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد از اﻓراد ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑوده اﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﺧود
را ﻧﯾز ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود ،ﭘس از آزادی در وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎ ﮐﺷﺗﻧد.
 در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر  2009دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی" و دﯾﮕر "اﺳﺗﯾﻔن ﻓرل" در وﻻﯾتﻗﻧدوز ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن رﺑوده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و اﺳﺗﯾﻔن ﻓرل از
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن .ھر دو ﺑرای ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮐﻣﺎﻧدوھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑرای
ﻧﺟﺎت ﺟﺎن آﻧﺎن وارد ﻋﻣل ﺷده اﻧد اﻣﺎ ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اﺳﺗﯾﻔن ﻓرل ﻧﯾز
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت .ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد و ﺗﺎﮐﻧون رواﯾت
درﺳﺗﯽ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن او وﺟود ﻧدارد .ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘدﻧد او ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺎﺟرای ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی را ﺑرای
ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧده ﮐرد .ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ " ﺧﺑرﻧﮕﺎران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧ َ ﺳﺗﮫ ی ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺟﺎﻧﺷﺎن ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻧدارد".
ﭘل ر ِ ﻓﺳدال" ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺗرﺟﻣش ﺗوﺳط
 در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2009ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧروژی ﺑﻧﺎم "طﺎﻟﺑﺎن در وﻻﯾت ﮐﻧر درﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺑوده ﺷده و ﭘس از ﭼﻧد روز ھر دو آزاد ﺷدﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ در وﻻﯾﺎت ،ﺑوﯾژه در ﺟﻧوب ،ﺷرق و ﺟﻧوب ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در
ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾﺎن اﻓراد طﺎﻟﺑﺎن و اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﻣﺷﮑل اﺳت .از ھرات در ﻏرب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﻓراه و ﻧﯾﻣروز در ﺟﻧوب ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن از ھرات ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر در ﺟﻧوب،
ﻣن ﺧود ﺷﺎھد ﺑوده ام ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﺑﯾن راه ،اﻓراد را از ﻣوﺗر ھﺎ ﭘﯾﺎده ﮐرده و ﺑﮫ زور ﭘول آﻧﺎن را
ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد .ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد اﯾن اﻓراد ﺑﮫ ھر ﻟﺑﺎﺳﯽ در ﻣﯽ آﯾﻧد ،آن ھﺎ رھزﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھم در ﻟﺑﺎس ﭘوﻟﯾس و ھم در ﻟﺑﺎس طﺎﻟﺑﺎن اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎج ﺧواھﯽ و ﺣﺗﺎ آدم رﺑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

"ﺣﮑم ﺷورای ﺳرﭘرﺳت اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺑﺎرۀ اﻣﺣﺎی ﻋﮑس ھﺎی ذی اﻟروح از اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﻣﺳؤﻟﯾن وزارﺗﮭﺎ وادارات ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﺳؤل وزارت اطﻼﻋﺎت وﻓرھﻧﮓ!
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﮐﺎﺗﮫ!
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ﻣﺎﯾﻠم در اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﻣﺎن "ﻣﻼ ﻣﺣﻣد رﺑﺎﻧﯽ" رﯾﯾس ﺷورای ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ
درﺑﺎره ی اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﮑس ﺻﺎدر ﺷده ﺑود .اﯾن ﻓرﻣﺎن و ﻓرﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﭼرا طﺎﻟﺑﺎن در رژﯾم ﺧود ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑوﯾژه رﺳﺎﻧﮫ ی ﺗﺻوﯾری ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد .ﻣﺗن اﯾن ﻓرﻣﺎن ﭼﻧﯾن
اﺳت:

ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﻋﮑس ھﺎی ذی اﻟروح را ﮐﮫ در اﺳﻧﺎد وﺟود دارد ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺷﺎن وﺧت داؤد و اﻣﺛﺎل آن طور ﻋﺎﺟل
ذرﯾﻌﮫ ﭼﺳﭘﺎﯾﻧدن ﮐﺎﻏذ ﯾﺎ رﻧﮓ ﻣﺣوه ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم اﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﺑﺧﺎطر
ﺿرورت در ﻣﻧﺎزل ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﺎه ﻣﯾدارﻧد و ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻓﻘﮫ ﺣﻧﻔﯽ اﺳت در اطﺎﻗﯾﮑﮫ ﻋﮑس ﺷﯽ زﻧده طوری
آﺷﮑﺎر اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد در آن اطﺎق ﻧﻣﺎز ﮔذاردن ﻣﮑروه ﺗﺣرﯾﻣﯽ ﻣﯾﮕردد و اﻋﺎدۀ آن واﺟب ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ھم ﭼﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣﻧﺎزل ﻣﺗذﮐره ﻣﻼﺋﯾﮑﮥ رﺣﻣت ﻧﮫ ﻣﯽ آﯾد.
ﻟﮭذا ﺗﺎﮐﯾدا ً ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﮑم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم ﺗﺎھﺋﯾﺎت ھﺎی ﻣﺗذﮐره اﻟﯽ ﯾوم ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  1419/3/20ﻣﻌطل ﻧﮕردﻧد
و در آﯾﻧده اﯾن ﮐﺎر را وزارت اﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﮑر ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ در آﯾﻧده از اﺳﺗﻌﻣﺎل و ﭼﺎپ
ﭼﻧﯾن اوراق ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود ﺧﺻوﺻﺎ ً وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ.
واﻟﺳﻼم
اﻟﺣﺎج ﻣﻼ ﻣﺣﻣد رﺑﺎﻧﯽ
رﺋﯾس ﺷورای ﺳرﭘرﺳت اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن"

طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﺎﯾد ﺑواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از دﺷﻣﻧﺎن ﺳرﺳﺧت آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﻧﺳت .اﻗداﻣﺎت طﺎﻟﺑﺎن ،اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ و وزارت ﻓرھﻧﮓ ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم داده ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از
ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﺎﺷد.
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 وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓطﺑق ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ،ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی را در ﺗﺎﻣﯾن آزادی
ﺑﯾﺎن و ﺣﻣﺎﯾت و دﻓﺎع از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران را ﺑر ﻋﮭده دارد .ظﺎھرا ﺗﻼش وزارت ﻓرھﻧﮓ در اﺑﺗدا در
ﺣﻣﺎﯾت از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﺧوﺑﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت .اﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﺑوﯾژه در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧت
"ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻣﺑﺎرز" ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت.
ﻓﺷﺎر ﮐﻣﺗری ﺑﺎﻻی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑود و اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﺳﻌﯽ داﺷت ﻧﻘﺷﯽ
ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻣﯾﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران و طرف ھﺎی دﻋوا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﺑﺎ وﺳﺎطت ھﺎی
ﻣﺳووﻟﯾن اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺧص وزﯾر "ﺳﯾد ﻣﺧدوم رھﯾن" ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران از
ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻣﺑﺎرز ﭘس از ﻣدﺗﯽ از ﺳﻣت ﺧود در اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﮐرد
و ﭘس از آن ﺑﯾﺷﺗر در ﻗﺎﻟب ﻧﮭﺎدھﺎی دﻓﺎع از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را اداﻣﮫ داد.

ﮐرﯾم ﺧرم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن زﻣﺎم اﻣور در وزارت ﻓرھﻧﮓ ،در اﻗداﻣﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﻧﺎم "آﯾﻧﮫ" در ﮐﺎﺑل دﻋوت ﺷده ﺑود ،اﺟﺎزه ﻧداد زﻧﺎن و دﺧﺗران ﻋﮑﺎس
از وی ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﻧد .اﯾن ﻋﺿو ﮔروه ﺑﻧﯾﺎدﮔرای "ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر" ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ و اﮐﻧون اﻋﺿﺎی اﯾن ﮔروه ﭘﺳت ھﺎی ﮐﻠﯾدی را در دوﻟت
اﺷﻐﺎل ﮐرده اﻧد ،ﺧﯾﻠﯽ زود ﻣﺎھﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﺧود را ﻧﺷﺎن داد .ﻣن در آن زﻣﺎن در ﮐﺎﺑل ﭘرس در ﻧوﺷﺗﮫ
ای ﺑﻧﺎم "وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ی طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ" ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻘد رﻓﺗﺎر ﮐرﯾم ﺧرم ﭘرداﺧﺗم .آن زﻣﺎن
اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﭼﻧدان رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎران را ﺟﻠب ﻧﮑرد اﻣﺎ ﺑزودی آﻧﺎن ﻣﺗوﺟﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی وزﯾر
ﻓرھﻧﮓ ﺷده و ﻧوﺷﺗﮫ ی ﻣذﮐور دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﮔﺷت.
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ﻻزم ﻣﯽ داﻧم اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ را دﻗﯾﻘﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎورم:
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ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻣﺑﺎرز
ﮔرﭼﮫ ھﻧوز وزارت ﻓرھﻧﮓ در ﻧﺑود ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻣﺑﺎرز ﺳﻌﯽ داﺷت ھﻣﺎن ﻧﻘش را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد ،اﻣﺎ در اﯾن
اﻣر ﭼﻧدان ﻣوﻓق ﻧﺑود و اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ را از ﺟﺎﻧب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻋﻠﯾﮫ وزﯾر وﻗت " ﺳﯾد ﻣﺧدوم
رھﯾن" ﺑراﻧﮕﯾﺧت .ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳﯾد ﻣﺧدوم رھﯾن از ﭘﺳت وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ و ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ
ﺷدن ﯾﮑﯽ از ﭼﮭره ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا در اﯾن ﺳﻣت ،اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑطور ﮐﻠﯽ دﮔرﮔون ﺷد .از ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل
 2006ﮐﮫ "ﮐرﯾم ﺧرم" ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد ،اﯾن
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد اﻧﺟﺎم ﻧداد ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﮭم ﻋﻠﯾﮫ آزادی
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻓرھﻧﮓ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺗﺑدﯾل ﺷد.

وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ی طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ
اﺷﺎره :اﮔر آﻗﺎی وزﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﻋﺗراﺿﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ژورﻧﺎﻟﯾزم ،در ﺳﺎﯾت
ﮐﺎﺑل ﭘرس ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺷﺎن ﻧﺷر ﺧواھد ﺷد.
ﮐﺎﺑل ﭘرس :روزی ﮐﮫ ﮐرﯾم ﺧرم ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی وزارت ﻓرھﻧﮓ و ﺟواﻧﺎن از ﺳوی رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد ،ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﻧوﻋﯽ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﯾﺟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺑرﺧورد ﮐردﻧد .آﻧﺎن ﺷﻧﺎﺧت دﻗﯾﻘﯽ از وزﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﺗﺣﻠﯾل و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾق اﻓﮑﺎر و آرای او ﺑﭘردازﻧد .وزﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺷﺎﻧزده اﺳد ﺳﺎل روان ،ﺑﮫ
ﭘﺎرﻟﻣﺎن رﻓت و در ﻣﻘﺎﺑل ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ وﮐﻼی ﻣردم ﻗرار ﮔرﻓت .وﻗﺗﯽ ﭼﻧد ﺗن از وﮐﻼی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا در
ﭘﺎرﻟﻣﺎن از وی درﺑﺎره وﺿﻌﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺳوال ﮐردﻧد و ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ وﺿﻊ ﮐﻧد ،وی ﻧﯾز دﯾدﮔﺎه ھﺎﯾش را طرح ﮐرده و ﺗﻠوﯾﺣﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧﺷرات ﺗﺎﺧت و از اﻋﻣﺎل
ﻣﺣدودﯾت ﺳﺧن ﮔﻔت .او ھﻣﭼﻧﯾن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال ﯾﮑﯽ از اﯾن وﮐﻼی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﮔوﯾﻧدﮔﺎن
ﺗﻠوﯾزﯾون  ،ﯾوﻧﯾﻔورم ﻣﺧﺻوص و ﮐﺎﻣﻼ ﭘوﺷﯾده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺳﮑوت ﺑﮫ ﻋﻼﻣت رﺿﺎﯾت از ﺧود ﻧﺷﺎن داد
و ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﮑرد .آﻗﺎی ﺧرم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺎف ھﻣراه ﺑود ﺗﺎ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ و آزادی ﺑﯾﺎن.
ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر اﻋﺗراض ھﺎ ی ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ھﻣﺎن
روز در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑر ﻣواﺿﻊ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .ﺳﯾﺎف ﮔﻔت ﮐﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﮐﺎری

اظﮭﺎرات ﺧرم در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﺑدون ھﯾﭻ ﺟﺎﻧﺑداری و دﻓﺎﻋﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد و وی ﺗﻧﮭﺎ در
ھﻣراھﯽ ﺑﺎ وﮐﻼی ﺑﻧﯾﺎد ﮔرا ﺳﺧن ﮔﻔت .ﮔرﭼﮫ او ﺑﮫ ظﺎھر از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﺳﺧن ﮔﻔت اﻣﺎ
ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ اﮔر ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺷﺎﻣل ﺣﺎل رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌﺗرض ﺑﺎﺷد.
آﻗﺎی ﺧرم از ﭘﺎرﻟﻣﺎن رای ﻣﺛﺑت ﮐﺳب ﮐرد .راﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑﺳﯾﺎری از آﮔﺎھﺎن ﺑﺎ ﻧوﻋﯽ ﺳﺎزش ﺑﯾن دوﻟت
و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ او داده ﺷد .ﮔرﭼﮫ ﺑرﺧﯽ از وزرا ﺑرای ﮐﺳب رای اﻋﺗﻣﺎد ،ﭼﮭره ی ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ از ﺧود
ﻧﺷﺎن دادﻧد و ﮔﺎھﯽ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺟﺎی ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺧود در وزارت ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ

ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد و از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗواﻓﻘﺎت ﭘﺷت ﭘرده ﺟرﯾﺎن داﺷت ،وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ھﻣراه ﭼﮭﺎر
ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

60

رﻓﺗﮫ و ھﻣﯾن ﻣوﺿوع را دﺳﺗﺎوﯾزی ﺑرای ﮐﺳب رای اﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎﺧﺗﻧد .وﮐﻼی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﯾن زاوﯾﮫ
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ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺟﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎپ )ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع( ﻣوازﯾن و ﻓراﯾض اﺳﻼﻣﯽ آﻣوزش داده ﺷود.

وزﯾر دﯾﮕر رای اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺳب ﮐردﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و واﺿﺢ ﭘﺎرﻟﻣﺎن و رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور در ﻣﻘر ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑرای ﮐﺳب رای اﻋﺗﻣﺎد ﺣﺎﺿر ﺷده ﺑودﻧد.
آﻗﺎی ﺧرم وزﯾر ﻓرھﻧﮓ و ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺎ ھﻣﯾن اﮐﻧون ﻧﯾز در ﻧوﻋﯽ ﮔﯾﺟﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ
ﺑرﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل وی رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد.
آﻗﺎی ﺧرم ﻋﺿو ﺣزب واﭘﺳﮕرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺑداﻟدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و از ﻧزدﯾﮑﺎن وی ،رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﻣﺎھﯾت اﺻﻠﯽ
ﺧود را ﺑرای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑروز ﻣﯽ دھد .در آﺧرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ از
ﺑروز دادن اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ،وی ﺑﮫ دو ﺗﺻوﯾرﺑردار زن در ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ آﯾﻧﮫ ﺗﺎﺧت .ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ
آﯾﻧﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت آﻗﺎی رﺿﺎ دﻗﺗﯽ ﻋﮑﺎس اﯾراﻧﯽ ،وی را روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ دوم ﺳﻧﺑﻠﮫ ی ﺳﺎل روان در دﻓﺗر ﺧود
واﻗﻊ در ﭼﮭﺎر راھﯽ ﻣﻠﮏ اﺻﻐر ﮐﻧﺎر وزارت اﻗﺗﺻﺎد دﻋوت ﮐرده ﺑود .در اﯾن دﯾدار از ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ
آﯾﻧﮫ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﮑﺎس زن و ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺑردار زن دﯾﮕر در ﺣﺎل ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ﺑودﻧد ،وی ﺑﮫ آﻧﺎن
ﺗﺎﺧت و ﮔﻔت ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم زﻧﺎن از ﻣن ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ﺑﮕﯾرﻧد .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻧﯾز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ...
واﮐﻧش آﻗﺎی ﺧرم در ﻣﻘﺎﺑل دو زن ھﻧرﻣﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧده ی اﻧدﯾﺷﮫ ی )اﮔر اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑﺎﺷد( طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ
اوﺳت .ظﺎھرا آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺷور ﺑﺎ ﭼﮭره ی واﻗﻌﯽ آﻗﺎی وزﯾر آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد.
ﮔرﭼﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫ ای و ﻧﮫ ﺣﺗﺎ اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻔﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در ﮐﺎﺑل در ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر
ھﺎی آﻗﺎی وزﯾر واﮐﻧﺷﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧداده اﻣﺎ اﯾن زﻧﮓ ﺧطری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را ﺟدی ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد .وزﯾر

ﻧﺑود ،ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ روﺷﻧﻔﮑران ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران را ﻣﯽ طﻠﺑد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻓردی در ﻗﺑﺎل اﻋﻣﺎﻟش
ھﺷدار داده و راه ھﺎی ﺑرطرف ﮐردن او را از طرﯾق ﻓﺷﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣوار ﮐﻧﻧد" .
وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺎ از ﭘﺷﺗواﻧﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗوی در دوﻟت ﺑرﺧوردار ﺑود و در اﯾن ﭼﻧد
ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﻓﺷﺎر ھﺎی روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺗواﻧﺳت ﺣﺎﻣد ﮐرزی را ﺑﮫ ﺑرﮐﻧﺎری وی وادارد .در
ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ ی ﺳﺎل  2008در ﮐﺎﺑل ﭘرس ،ﯾﮏ ﻓراﺧوان را ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧدم و در آن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ
وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺑدﻟﯾل رﻓﺗﺎرھﺎی ﺿد ﻓرھﻧﮕﯽ اش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرﮐﻧﺎر و ﺑﺎزﺧواﺳت ﺷود .اﯾن ﻓراﺧوان را
 642ﺗن از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ اﻣﺿﺎ ﮐردﻧد.
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ﻣﺗن اﯾن ﻓراﺧوان ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
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ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ آزادی ﺑﯾﺎن و ﻧﯾز ﺑراﺑری ﺣﻘوق زن و ﻣرد ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷد و اﮔر ﭼﻧﯾن

ﺑرای ﺑرﮐﻧﺎری و اﺧراج ﺧرم از وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد!
" ﻣﺎ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺧرم وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ را ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺿد ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ
داﻧﯾم و ﺧواﺳﺗﺎر اﺧراج او از وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ھﺳﺗﯾم.
از ﻣﺎه اﺳد ﺳﺎل  1385ﮐﮫ ﮐرﯾم ﺧرم ﺑر ﻣﺳﻧد وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر ﺗﮑﯾﮫ زد،
اﻗداﻣﺎت ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﻓرھﻧﮓ ،آزادی ﺑﯾﺎن ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران روی دﺳت ﮔرﻓت .اﯾن
اﻗداﻣﺎت ﻣﺷﺧص ،ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و وظﺎﯾف ﮐﺎری وزارت
اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از اﻗداﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺿد ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐرﯾم ﺧرم ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر
اﺷﺎره ﮐرد:
 :1ﮐرﯾم ﺧرم در ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﻗول داد ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﻧﮑرده و در ﺑﺳﺎ ﻣوارد ﻋﻠﯾﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد اﻗدام ﮐرده
اﺳت.
 :2ﮐرﯾم ﺧرم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وزارت ،اﻧدﯾﺷﮫ ی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﺗن ﺑﮫ دﺧﺗران
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد از او ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت .اﯾن اﻗدام وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ ی
ﻓرھﻧﮕﯽ آﯾﻧﮫ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل روی داد ،ﺑﺎﻋث ﺧﺷم ھﻧرﻣﻧدان ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﮐﺷور ﺷد.
 :3در ﺗﺎﻻر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت ﮐﮫ اﻓراد ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﯾژه ﺧود را در آﻧﺟﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد ،ﺗداﺑﯾر ﺳﺧﺗﯽ روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد
ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و اﻓراد و ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧط ﻓﮑری آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺧرم اﺟﺎزه ی ﺑرﮔزاری
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را دارﻧد .ﮐرﯾم ﺧرم در اﻗداﻣﯽ دﯾﮕر ،ﺗرﮐﯾب ﺗﺎﻻر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت را ﺑر ھم زده و
ﺗﺻﺎوﯾر ﭼﮭره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور را از اﯾن ﺗﺎﻻر ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد.

 :5رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﺑﺟﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﮐﮫ در ﺷورای ﻣﻠﯽ و ھﻧﮕﺎم رای ﮔرﻓﺗن ﻗول
آن را داده ﺑود ،ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﺑﺎر ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی وزﯾر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف و ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻼف ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﻧﺳور و ﻣﺣدودﯾت در ﻧﺷرات
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﺷود.
 :6آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺧرم ،ﺑﺎرھﺎ در ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻋﻠﯾﮫ آزادی ﺑﯾﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ اﺳﻧﺎد
آن ﺑﺻورت ﺷﻧﯾداری و دﯾداری ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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 :7ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ھﯾﭻ ﻧﮭﺎد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب و ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷت روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران ﮐﻧد و وزارت ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ ﮐﺷور وظﯾﻔﮫ دارد از آزادی ﺑﯾﺎن و ﺣﻘوق ﺧﺑرﻧﮕﺎران

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 :4وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﻘر رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده
و ﻋﻼوه ﺑر ﺗﮭدﯾد ،اﻗدام ﺑﮫ اﺧراج ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﮔزارﺷﮕران اﯾن رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐرد.
او ھﻣﭼﻧﯾن اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧط ﻓﮑری ﺧود را در رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﮔﻣﺎرد و ﺧط ﻧﺷراﺗﯽ اﯾن رﺳﺎﻧﮫ
را ﺗﻐﯾﯾر داد.

دﻓﺎع ﮐﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای وظﯾﻔﮫ ی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟراﯾم
ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ را دارد ﮐﮫ رﯾﯾس اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون اﮐﻧون آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺧرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وزارت ﻓرھﻧﮓ و ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﺗﻌدادی از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر
ﮐرده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ از ﻣداﺧﻠﮫ در ﭘروﻧده ﺧودداری ﮐرده اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر
ﺟوان ﺗواب ﻧﯾﺎزی اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎه ھﺎ در زﻧدان ﺑﺳر ﺑرد و ﭘس از آزادی ﻧﯾز ،ﺑﮫ ﮔزارش ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ ﺷود .درﺑﺎره ی ﭘروﻧده ی ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﯾﮏ دادﮔﺎه در وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ،ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﺷده اﺳت ،وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ،رﺳﻣﺎ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای از
ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧده و درﺧواﺳت ارﺟﺎع آن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧودداری ﮐرد.
 :8در ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ،ﻣراﮐز ﻓروش روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻧﺷرﯾﺎت وﺟود ﻧدارد و ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻓﻘط در ﭼﮭﺎرراھﯽ ﻣﻠﮏ اﺻﻐر ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺧرﯾداری
ﮐرد.
 :9ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ وزارت ﻓرھﻧﮓ ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣواردی ﺑرﺧورد ﮐﮫ
داراﯾﯽ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺗﻠف ﺷده و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ
ی آزادی در وﻻﯾت ھرات اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﺑﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 :11وزارت ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ وظﯾﻔﮫ دارد ﺗﺎ در ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﮔﺎم ھﺎی
ﻣﺛﺑت ﺑردارد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ھﻧرﻣﻧدان در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻋﮑس ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺳﯾﻧﻣﺎ،
ﺗﯾﺎﺗر ،ﺧطﺎطﯽ و..ھﯾﭻ ﮐﻣﮏ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از وزارت ﻓرھﻧﮓ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺑوده و
ﯾﺎ ھﻧرﻣﻧدان ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧط ﻓﮑری وزﯾر ﻗرار دارﻧد ،از ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﻌﻧوی وزﯾر ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 :12وزارت ﻓرھﻧﮓ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ را ﺑرای ﭼﺎپ و ﭘﺧش ﮐﺗﺎب اﻧﺟﺎم ﻧداده و ﺗﻧﮭﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﭼﺎپ آﺛﺎر ﺗﻌدادی
از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐرده ﮐﮫ در ﺧط ﻓﮑری وزﯾر ﻗرار دارﻧد.
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ﮐﺗﺎب و ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب ھﻧوز ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑراﺑر ﻧﯾﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی
ﭼﺎپ ﺷده ﭼﮫ ﺗوﺳط وزارت ﻓرھﻧﮓ و ﭼﮫ ﺗوﺳط ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻓﺎﻗد ﺷﻣﺎره ی اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﮐﺗﺎب ﯾﺎ ) ISBNﺑﻌدا وزارت ﻓرھﻧﮓ ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن آی اس ﺑﯽ ان ﺷد(ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .درﯾﺎﻓت ﺷﻣﺎره ی
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 :10وزﯾر ﻓرھﻧﮓ و ﺗﯾم ھﻣراھﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ وزارت ﻓرھﻧﮓ آﻣده اﻧد ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﻋﻠﯾﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ و رﺷد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و زﺑﺎن ﭘﺷﺗو روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺗﯾزی آﺷﮑﺎر آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺧرم و
ﺗﯾم ھﻣراه ،ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺎف ﺑﯾن ﻓرھﻧﮕﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﭘﺷﺗو زﺑﺎن ﺷده اﺳت .اﻗداﻣﺎت ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ ی او و ﺗﯾم
ھﻣراه ﻋﻠﯾﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و رﺷد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺣدود ﮐردن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎران در اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﺎت زﯾﺑﺎ
و رﺳﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺧﺷم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺷم ﺳﺎﯾر ﻗﺷرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
را ﻧﯾز در ﭘﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ ی وزارت ﻓرھﻧﮓ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺗوﺳﻌﮫ ی زﺑﺎن
ﭘﺷﺗو ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﮑس داﺷﺗﮫ اﺳت و اداﻣﮫ ی اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
اﻧزوای زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﻣﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .ﻣﺳﺎوی داﻧﺳﺗن اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﺎت زﯾﺑﺎ و رﺳﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ
ﮐﻔر و ﺿد اﺳﻼم ﺑودن ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺑﯽ ﺳوادی وزﯾر و ﻧﮕﺎه ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ ی وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﮐﻧﺎر اﯾن
وزارت ﻓرھﻧﮓ ،ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ را ﺑرای ﺣﻔظ و ﺗوﺳﻌﮫ ی زﺑﺎن ھﺎی ﺑوﻣﯽ دﯾﮕر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻧداده
اﺳت.

اﺳﺗﺎﻧدار ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن و ارزان اﺳت و وظﯾﻔﮫ ی ﻣﺷﺧص وزارت ﻓرھﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن
را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آی اس ﺑﯽ ان درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
 :13ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اداری در وزارت ﻓرھﻧﮓ ،ﻣورد ﻣﺷﺧص دﯾﮕری ﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
 :14آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺧرم روﺣﯾﮫ ی ﮐﺎﻣﻼ ﻧظﺎﻣﯽ دارﻧد و ﻧﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ .ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ وزﯾر
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد ،اﺑﺗدا ﺗوﺳط ﭼﻧد ﻧظﺎﻣﯽ ﻣورد ﺳوال و ﺟواب ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﭘس از آن ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣﻧﺷﯽ وزﯾر
ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣوارد ذﮐر ﺷده  ،ﻣ ﺎ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺧواھﺎن اﺧراج آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺧرم از وزارت
ﻓرھﻧﮓ ،ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ وزارت ﻓرھﻧﮓ و اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،دﻟﺳوز و
ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم".
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روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺳﺎﯾر اھﺎﻟﯽ ﻓرھﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دوران وزارت ﮐرﯾم ﺧرم را ﯾﮑﯽ از
ﺑدﺗرﯾن دوران ھﺎ ﺑرای آزادی ﺑﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن وزارت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﺑرای آزادی ﺑﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑﻠﮑﮫ
ﻋﻣﻼ ﺧود ﺑﮫ ﺳدی ﺑراﺑر آزادی ﺑﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .در ﺳﺎل  2009وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺗﻼش
زﯾﺎدی را آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘد دوﻟت ﺑوﯾژه ﮐﺎﺑل ﭘرس را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ وزارت ﻣﺧﺎﺑرات
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﯾﻠﺗر ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻓﯾﻠﺗر ﮐردن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﭼﻧداﻧﯽ ﻧرﺳﯾده و راه ھﺎی ﻋﺑور از ﻓﯾﻠﺗر زﯾﺎد
اﺳت.
وزارت ﻓرھﻧﮓ ﺗﻼش ھﺎی ظﺎھری را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻧﺟﺎم داد .ﻣﺛﻼ ﺟﺎﯾزه ای ﺑﻧﺎم ﺻﻠﺢ در
ﯾﺎدﺑود اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی از ﺳوی اﯾن وزارت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ی ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده
اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻣراﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ﺗﺎﻻر وزارت ﻓرھﻧﮓ ﺑرﮔزار
ﮐﻧﻧد ،اﯾن اﺟﺎزه ﺑﮫ آﻧﺎن داده ﻧﺷد.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﻧﺗﻘد ﺑﻧﺎم " ﻣﯾرﻋﻠﯽ اﺻﻐر اﻛﺑرزاده" ﮐﮫ در ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮑﺎر ﺑود و ﭘروﻧده ھﺎی
ﻓﺳﺎد را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﮐرﯾم ﺧرم از اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون اﺧراج ﺷد .او در اﺛر ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷد و ﺣﺗﺎ ﯾﮑﺑﺎر ھدف ﺗﯾراﻧدازی اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻗرار ﮔرﻓت اﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر
ﺑرد.
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻣﺎﯾش و ﻓروش دو ﻓﯾﻠم ﺑﻧﺎم ھﺎی "ﮐﺎﺑل اﮐﺳﭘرس" و "ﮔودی
ﭘران" ﺷد.
در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2009ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﮐﻠﯾد ﺑﻧﺎم " ﻣﻠﯾﺎر ﺻﺎدق آزاد" در ﻣﺣل وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آن ،ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻗﻧداق ﺗﻔﻧﮓ ﺑﮫ
ﺟﺎن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد.
در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2009ﻧﯾز ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑدون ﺑررﺳﯽ ،ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﮐرﯾم
ﺧرم ،ﭘروﻧده ی دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی ﻧظری ﭘرواﻧﯽ و ﺣﺷﻣت ﷲ رادﻓر از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر و
ﻧﺧﺳت را ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ دھد.
ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳرﮐوب آزادی ﺑﯾﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﻣواردی ﺳت ﮐﮫ اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﺳﺎﻧﺳور ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت.

 واﻟﯾﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدرھر ﭼﮫ از ﮐﺎﺑل دورﺗر ﻣﯽ ﺷوﯾم ،ﺳرﮐوب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔرﭼﮫ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در ﭘﺎﯾﺗﺧت وﺿﻌﯾت ﭼﻧدان ﺧوﺑﯽ ﻧدارﻧد اﻣﺎ در ﮐﺎﺑل رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎرا ن ﻓرﺻت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﻋﺗراض دارﻧد و ﺑﯾﺷﺗر اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﮐوب زودﺗر از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺷر و ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران ﻧﯾز در ﮐﺎﺑل ﻓﻌﺎل ﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑوﯾژه ﺑﺎ داﺷﺗن راﺑطﮫ ھﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﮐوﺷش ﮐرده اﻧد اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﮐوب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران را ﺑﺎزﺗﺎب داده و ﺑﮫ آن اﻋﺗراض
ﮐﻧﻧد.
اﯾن وﺿﻌﯾت در وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﺳرﮐوب در وﻻﯾﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾﺎد ﻣورد ﺗوﺟﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﺗﺧت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﭘﯾﮕﯾری و ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در
وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧت ﺗر اﺳت و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﮫ آن ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﻧد.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در وﻻﯾﺎت ،ﻓﻘط ﻧﺎﻣﯽ از ﺧود دارد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ دﯾده ﺷده ﺑﺎرھﺎ در ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از وﻻﯾت
ھﻠﻣﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺳﯽ ﻗﻠﻌﮫ  ،در زﻣﺎن ﺑرداﺷت ﺧﺷﺧﺎش ،اﯾن ﺑﯾرق ﺳﻔﯾد اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ
اھﺗزاز درآﻣده و ﭘس از ﺑرداﺷت و در زﻣﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ،ﺑﯾرق ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﯾﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ اﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﮐردن ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ راﺑطﮫ و زد و
ﺑﻧد ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺑوﯾژه ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر و ﺣﺗﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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در وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﺧﺑﺎر ،ﮔزارش ھﺎ و
ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی ﻧﺷر ﮐﻧﻧد .ﻧﺷر اﺧﺑﺎر و ﮔزارش ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎن ﺧود
ﺧﺑرﻧﮕﺎران را ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد ،ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن آﻧﺎن را ﻧﯾز در ﻣﻌرض ﺧطر ﺟدی ﻗرار دھد.
دوراﻓﺗﺎده ﺑودن ،ﻧﺑود راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺳرﯾﻊ ،ﺑﺎﻋث ﺷده ،دﺷﻣﻧﺎن آزادی ﺑﯾﺎن در وﻻﯾﺎت ﺑﺎ دﺳت ﺑﺎزﺗری
ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﭘردازﻧد .اﮔر ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺧﺑﺎر وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﺣﻠﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮔزارش ﻣﯽ ﺷود ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ،ﺑﺧوﺑﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺧﺑﺎر
ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳت و زﯾﺎد ﻧﮕﺎه اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺟﺎری وﻻﯾﺎت در آن ھﺎ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻘل ﻗول
ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود .واﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﮔﻔت ،ﻓرﻣﺎﻧده ﭘوﻟﯾس ﭼﻧﯾن ﮔﻔت و اﻣﺎ از ﮐﻧﺟﮑﺎوی روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎراﻧﮫ در آن ھﺎ ﺧﺑر ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﯾﺳت .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑرﺧﯽ از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در وﻻﯾﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر اﻗدام ﺑﮫ ﻧﺷر ﮔزارش ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی از وﻻﯾﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮔزارش ھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم
ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻣﻌﻣوﻻ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ و رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧﺷر ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ از
طرﯾق ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود.
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ﺗﺎﮐﻧون ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر در وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﭼﻧدﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎران زﯾﺎدی ﻧﯾز ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم و ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘوﻟﯾس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
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واﻟﯾﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑرای ﺧود در وﻻﯾﺎت ﺣﮑوﻣت ھﺎﯾﯽ ﮐوﭼﮏ ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ در ھرات در زﻣﺎن اداره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﯾرﺧواه
ﯾﮑﯽ از اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ ﺷورای ﻧظﺎر و ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﻣﺗﮭم دﯾﮕر ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر،
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﭼﻧدان ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﺧﺑﺎر و ﮔزارش ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی از ھرات ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد .اﮔر ﮔزارش
ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑرﺧورد ﺷده اﺳت .در وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر اﯾن ﺑرادر ﺣﺎﻣد ﮐرزی اﺣﻣد
وﻟﯽ ﮐرزی اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ آزادی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻧﻧﮕرھﺎر در
ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﮔل آﻏﺎ ﺷﯾرزی ﻣﺗﮭم ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﻠﺦ ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﻣﺗﮭم ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و در ﻣرﮐز در
داﯾﮑﻧدی ،ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﯽ ارزﮔﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن ﺑﮫ
ﺷﯾوه ی ﺧود ﻣﻧطﻘﮫ را اداره ﮐرده و ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﺧود اﻓراد را ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر و
رﺳﺎﻧﮫ ای اﻗدام ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﻧﺷر ﮔزارش اﻧﺗﻘﺎدی ﮐﻧد ،در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﺎﯾد ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗرک ﮐﻧد ﺗﺎ
ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﺎﻧد .ﺗرس و ھراس از واﻟﯾﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده ﻋﻣﻼ ﺳﺎﻧﺳور و ﺧودﺳﺎﻧﺳوری در
وﻻﯾﺎت ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﻧﯾز اﯾن واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ،واﻟﯾﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را در ﮐﻧﺗرل ﺧود دارﻧد ﺗﺎ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرﯾﺑون ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺣﮑوﻣت در ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﻧﯾز ﮐﮫ ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻋﻣده ی ﺳﺎﻧﺳور و ﻓﺷﺎر ﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﺳت ،در وﻻﯾﺎت ،دﺳت
واﻟﯾﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
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ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر اﺷﺎره ﮐرد:
 در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2003اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮭزاد ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾلواﻟﯽ وﻗت ھرات ،ﺑﮫ ﺷدت ﻟت و ﮐوب ﺷده و ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﭘس از آن ﺑدﻟﯾل
ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل از ھرات ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود.
 ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در ﺳﺎل  2004ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻧﺗرل رادﯾو ﺳﺣر در وﻻﯾت ھرات را ﺑﺎ ﻓﺷﺎرﺑدﺳت ﺑﮕﯾرﻧد.
 ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺳﺎل  2004در ﻗﻧدھﺎر ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود. ﻓﺷﺎر واﻟﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑرای در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن ﮐﻧﺗرل ﯾﮏ رادﯾو در وﻟﺳواﻟﯽ ﻏورﯾﺎن وﻻﯾتھرات در ﺳﺎل .2004
 در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺧﺎر در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  ،2005ﻣدﯾران ﯾﮏ رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم "ﺗﺧﺎرﺳﺗﺎن" ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 د رﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2005ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﺣﻠﯽ در ﺷﮭر ﺷﺑرﻏﺎن ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد. در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر  2005ﺳﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "ﺷﯾرﺷﺎه ھﻣدرد"" ،روح ﷲ اﻧوری" و "ﺷﻌﯾب" درﮐﻧر ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 "داود واﻗﻔﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوی ﺧوﺳت در ﺳﺎل  2005در اﺛر ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود. ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو" ﺻﻠﺢ" در ﺟﺑل اﻟﺳراج در ﻓﺑروری ﺳﺎل  2006ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
 " ﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺟﮭش" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک در وﻻﯾت ﺑﻐﻼن در اواﯾل ﺳﺎل  2006ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﺷود.
 د رﻣﺎه ﻓﺑروری ﺳﺎل  2006آﻧﺗن ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﻧﻧﮕرھﺎر ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﺷود. ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﺷﻣول " ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﯾر ﻣﺣﻣدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع" ،اﺣﺳﺎن ﺳرورﯾﺎر"ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک" ،ﻣﺳﻌود ﺣﺳن زاده" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آﺷﻧﺎ" ،ﺷرف اﻟدﯾن اﺳﺗﺎﻧﮑزی"
ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در وﻻﯾت ھرات در اواﯾل ﺳﺎل  2006ﻟت و ﮐوب و ﺗوھﯾن وﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
 "ﻣﯾروﯾس اﻣﯾﻧﯽ" ﻣدﯾر ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ در ﺧوﺳت در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  2006ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود. در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺳﺎل " 2006ﻧورﷲ رﺣﻣﺎﻧﯽ" و ﭼﻧد ﺗن دﯾﮕر از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع دروﻟﺳواﻟﯽ ﭘﻐﻣﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر "ﻋﺑداﻟرب
رﺳول ﺳﯾﺎف" ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
 در ﺳﺎل " 2006ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در ھﻠﻣﻧد ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود. ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع را در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  2006ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد. "ﮐﻣﺎل ﺳﺎدات" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﺧوﺳت ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺟروح ﻣﯽ ﺷود. ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺧﺎﻧم "ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ" ﻣدﯾر "رادﯾو ﺻﻠﺢ" در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  .2007رادﯾو ﺻﻠﺢ در ﺟﺑلاﻟﺳراج در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ﻧﺷرات داﺷت.
 در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل " 2007ﻣﺣﻣد رﺿﺎ واﺣدی" رﺋﯾس اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟواﻧﺎن داﯾﮑﻧدی و ﺳر دﺑﯾرﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ "ﻧﻣﺎی داﯾﮑﻧدی" ﺑﮫ دﺳﺗور واﻟﯽ از ﺳوی رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ داﯾﮑﻧدی در ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود .در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2009ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارﺷﮭﺎی اﻧﺗﻘﺎدی از
ﻋﻣﻠﮑرد واﻟﯽ داﯾﮑﻧدی و ﻓﺷﺎر واﻟﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک اﯾن وﻻﯾت ﻣﯽ ﺷود.
 در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2007ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوی" ﺻدای ﻧﺟراب" در ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺟروح ﻣﯽ ﺷود.

-

-

در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  2007ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ی ﻣﺣﻠﯽ در وﻻﯾت ﮐﻧر ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﻘﺎد از واﻟﯽ ﺗوﻗﯾف ﻣﯽ
ﺷود.
اﯾﺳﺗﮕﺎه رادﯾوی "ﭘﯾﻐﺎم ﻣﻠﯽ" در وﻻﯾت ﻟوﮔر در ﺳﺎل  2007ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻗرار ﮔرﻓت.
"داﯾﺎن اﺣﻣدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در ﺗﺧﺎر و ﺑدﺧﺷﺎن در ﺳﺎل  2007ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ
ﺷود.
در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  2008ﺑﻣب دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺟﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی "ﺧدﯾﺟﮫ اﺣدی" ﯾﮑﯽ از ﻣدﯾران رادﯾو
"ﻓرﯾﺎد" در ھرات اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺻﻣد روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک در ھﻠﻣﻧد در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل
 .2008دوﻟت طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗن در ﮐﺷﺗن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﮔزارش ھﺎﯾﯽ
ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ دوﻟت اﻗدام ﺑﮫ ﮐﺷﺗن وی ﮐرده ﺑودﻧد.
"ﻣﺣﻣد رﺟﺎ ﻣدﯾر" ﻣﺳوول رادﯾو داﯾﮑﻧدی ،ﺑﮫ دﺳﺗور واﻟﯽ در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  2008ﺑﺎزداﺷت و
ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .او در ﻣﺎه ﺟون ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻧﯾز دوﺑﺎره ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
"ﻧﯾﻠوﻓر ﺣﺑﯾﺑﯽ" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ھرات در ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻼح ﺳرد در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل
 2008ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺟروح ﻣﯽ ﺷود.
"ﺧﻠﯾل ﻧرم ﮔوی" ﯾﮏ طﻧزﻧوﯾس در ﺳﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺗﻘﺎد از ﻓﺎروق وردک ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺑﺎﻧﻔوذ ﮔروه
ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر در دوﻟت در ﺑﻐﻼن ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﯾن طﻧزﻧوﯾس در ﺳﺎل  2008ﺑﮫ
ﯾﮑﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷود.

واﻟﯾﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف و ﮐﻠﯾدی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑدﺳت دارﻧد .آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣده ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺳرﮐوب ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
در وﻻﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗرس و ھراس از اﻗداﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ واﻟﯾﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر
در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧود ﺳﺎﻧﺳوری ﮐرده اﺳت.
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 ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽﺷﺎﯾد ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ،ﺑرای ﺣﻔظ
ﯾﮏ )ﺷ ِ ﺑﮫ( دﻣوﮐراﺳﯽ وارد ﯾﮏ ﮐﺷور ﺷده اﻧد ،ﺧود در ﺳرﮐوب آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت دارﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑوﯾژه ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ ﺟدی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ اﯾن دو ﮐﺷور ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺧود ﺑر دﻓﺎع از
آزادی ﺑﯾﺎن و آزادی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﻧد .ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟورج
ﺑوش ﯾﮑﯽ از ﺳﺧﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮕﯽ اش اﯾن ﺑود ﮐﮫ " ﻣﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آورده اﯾم" و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮔوردن ﺑراون در دﻓﺎع از ﻋﻣﮑرد دوﻟﺗش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر دﻓﺎع اﯾن ﮐﺷور از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ
آﻧﭼﮫ در ﻋﻣل دﯾده ﻣﯽ ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎر ﻣﺣدود ﮐردن
آزادی ﺑﯾﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮭﯾﮫ ی ﮔزارش و ﺧﺑر ﺗوﺳط ﺧﺑرﻧﮕﺎران از ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾر
ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺷده اﻧد .در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ھزاران ﺗن از ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﻣﻼت ﻧﯾروھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدن ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷﺗﺎر
ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ روﺳﺗﺎھﺎ ،ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳدی را ﺑرای درز ﻧﮑردن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﯾرون درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ در ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2007ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ
ﺷدن ده ھﺎ ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﻼل آﺑﺎد در ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳرﺑﺎزان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﺧﺑرﻧﮕﺎران
زدﻧد و وﺳﺎﯾل آﻧﺎن را ﺗوﻗﯾف ﮐرده و ﻋﮑس ھﺎ و ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از واﻗﻌﮫ را ﭘﺎک ﻧﻣودﻧد" .رﺣﻣت
ﮔل"" ،ﺧﺎن وﻟﯽ ﮐﺎﻣران" و "ﺗﻘﯽ ﷲ ﺗﻘﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﺗﺻوﯾرﺑرداران ﺧﺑرﮔزاری اﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس،
ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع و ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ،ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﮐﺎرﺷﺎن ﺗوﻗﯾف و ﻋﮑس ھﺎ و
ﺗﺻﺎوﯾرﺷﺎن ﭘﺎک ﺷد.
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ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش و ﺧﺑر ﺗوﺳط ﺧﺑرﻧﮕﺎران از ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل آﻧﺎن
در ھﻠﻣﻧد ﺷده اﻧد .ﺧﺑرﻧﮕﺎران زﯾﺎدی در ﺗﻼش ﺑوده اﻧد ﺗﺎ ﮔزارش ھﺎی دﻗﯾﻘﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣوﺟود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ھﻣﮑﺎری ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن و ﺗوزﯾﻊ ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت ﻣﯾﺎن آﻧﺎن و ﯾﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﯾروھﺎی
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻣﻣﺎﻧﻌت اﯾن ﻧﯾروھﺎ در ھﻠﻣﻧد ﻣواﺟﮫ
ﺷده اﻧد.
در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎران را ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺧود ارﺟﺎع ﻣﯽ
دھﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎ در ﻗﺎﻟب آﯾﺳﺎف و ﻧﺎﺗو ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری را ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﺎ
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻧد داﺷﺗن اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎرت ﻣﺧﺻوص و ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل
ﺑرﮔزاری ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری آﻧﺎن راه ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد آﻧﺎن از دادن اﺟﺎزه و ﺻدور ﮐﺎرت
ﻣﺧﺻوص ورود ﻧﯾز ﺧودداری ﮐرده اﻧد .در ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری آﻧﺎن ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﭼﻧدان
ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﯽ رﺑط ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺗﻘﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد طرح ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳواﻻت ﮔوﯾﯽ ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه دارﻧد ﺳوال ﮐﻧﻧد ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﮔوﯾﯽ از ﭘﯾش اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﻧد.
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ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی
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ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻧﺎدر ﺳواﻻت اﻧﺗﻘﺎدی دارﻧد ،دﻓﻌﺎت ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری ﻣﺣروم
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣراﺳم ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻗﻧدھﺎر دارﻧد ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣراﺳم را ﺑﺑﯾﻧﻧد و اﺟﺎزه ی
ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﻧدارﻧد .در ھﻣﮫ ی اﯾن ﺳﻔرھﺎ ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣراھﻧد ،آﻧﺎن ﺗﺣت
ﻣﺣﺎﻓظت ﺷدﯾد ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ دو ﻗدم آﻧﺳو ﺗر از
ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان و ﺑرای ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮐردن ﮐﺎر ﺧود ،ﺧﺑر و ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﻧد .در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دﻟﯾل ﻣﯽ آوردﻧد ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎران در ﺧطر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و آﻧﺎن
ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺣدوده ای ﮐﮫ آﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻓراﺗر ﺑروﻧد .ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن اظﮭﺎرات در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل
 2009ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﺑﻧﺎم "اﻣﯾﻠﯾو ﻣورﻧﺎﺗﺗﯽ" و ﯾﮏ ﻓﯾﻠﻣﺑردار ﺷﺑﮑﮫ "اﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس" ﺑﻧﺎم "اﻧدی ﺟﺎﺗﻣﯾﮑو" در
ﺟرﯾﺎن ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﯾﮏ ﺑﻣب زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد.
در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد ،ﺗﮭﯾﮫ ی ﮔزارش و ﺧﺑر ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﺟدی ھﻣراه اﺳت .در
ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  2007ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓراﻧﺳوی ﺑﻧﺎم "ﮐﻼﯾره ﺑﯾﻠﻠت"در ھﻧﮕﺎم ﺗﮭﯾﮫ ی ﮔزارش از وﺿﻌﯾت
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در ﻣﻧطﻘﮫ ی "ﺷش درک" از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭘﯾش از آن ﻧﯾز دو ھﻣﮑﺎر ھﻣﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "اﯾﻣﺎﻧوﺋل
رﺿوی" و " ارﯾﮏ د ﻻوارﻧﮫ" در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل ھﺎی  2005و  2006در ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺗوﺳط اﻓﺳران ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،آی اس اس ،ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﻧد.
روز ﯾﮑم و دوم ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺳﺎل  ، 2005ﺳﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "رﺣﻣت ﷲ اﻧوری" " ،ﺷﯾرﺷﺎه ھﻣدرد"
ھر دو از رادﯾو آزادی و "ﺷﻌﯾب" ﻋﮑﺎس اﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس ﮐﮫ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ی ﺧﺑر و ﮔزارش از ﺳﻘوط ﯾﮏ
ھﻠﯾﮑوﭘﺗر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﻧر ،ﺑﮫ ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزداﺷت ﺷده و
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺳﺎل  2002ﻧﯾز ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم "ھداﯾت ﷲ ﺧﺎن" در وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.

در ﮐﻧﺎر اﯾن ﻣوارد ،ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺑﺎزداﺷت ،زﻧداﻧﯽ ﮐردن و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻧﯾز دﺳت
دارﻧد و ﺣﺗﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم "ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی" ،در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺳﺎل  2009ﺑﮫ
ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی ﺑﮫ ﺿرب
ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻣﺎ ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن اﯾن ﻣوﺿوع را رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر دﯾﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم "ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد" ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد در ﺳﺎل
 2007ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷد و ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل در زﻧدان ھﺎی ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در
ﻗﻧدھﺎر و ﺑﮕرام ﺑﺳر ﺑرد .ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر  2008آزاد ﺷد و در ﯾﮏ ﻧﺷﺳت ﺧﺑری ﮔﻔت ﮐﮫ او
ﺑﮫ ﺷدت در زﻧدان ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده اﺳت.

ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد
ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود:
"در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ ﻗﻧدھﺎر ٩ ،ﺷب را ﺳﭘری ﮐردم .در اﯾن  ٩ﺷب ﻧﮫ ﻣرا اﺟﺎزه ﻣﯽ دادﻧد ﺑﺧواﺑم
و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻏذا و آب ﻣﯽ دادﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن در ھﻧﮕﺎم ﺗﺣﻘﯾق ﻣرا ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد و
ﺳرم را ﺑﮫ دروازه ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﻣﯽ ﮐوﺑﯾدﻧد".

ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد را رد ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آن ھﺎ ﺷواھدی در اﯾن ﻣورد در دﺳت
ﻧدارﻧد .ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن ﮐﺎﻣل ﻓﺿﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺎﯾﯾد
ﮐرد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

"ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺑﮕرام رﺳﯾدم ھوا ﺑﺳﯾﺎر ﺳرد ﺑود .آﻧﮭﺎ )ﺳرﺑﺎزان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ( ﻣرا ﺑرھﻧﮫ ﮐردﻧد و
ﻣﺟﺑورم ﮐردﻧد ﺣدود ﺷش ﺳﺎﻋت در ھوای ﺳرد و ﺑرﻓﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺷوم .دو ﺑﺎر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳردی ھوا ﺑﯽ ھوش
ﺷدم و ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﯽ ھوش ﻣﯽ ﺷدم از دﺳﺗم ﮔرﻓﺗﮫ دوﺑﺎره ﻣرا ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎﻧدﻧد و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣرا ﺑﮫ داﺧل ﻣﯽ
ﺑردﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺳﮓ از دﺳﺗم ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣرا ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .دﺳت ھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾم ھﻣﮫ زﺧﻣﯽ ﺑودﻧد ،وﺿﻌﯾت
ﺧﯾﻠﯽ ﺑدی داﺷﺗم".
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ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2009ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﻧدھﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ھﯾﭻ ﻓرد و ﮔروھﯽ ﻣﺳووﻟﯾت ﻗﺗل ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد را ﺑر ﻋﮭده ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آزاد و ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ،ھم ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن و ھم ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻗﺗل وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﻧﯾروھﺎی ﻧروژ در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻧﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷود در ﺳﺎل  2008ﺑﮫ ﻣن
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ او واﻗﻌﺎ ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑرای ﭼﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد .او ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در وﻻﯾت ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﺦ  ،دوﻟت
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران را ﺑﺎزداﺷت ﮐرده و ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﺎن ﮐﺎری ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .اﺷﺎره ی اﯾن
اﻓﺳر ،ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش در دادﮔﺎھﯽ در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف ﺑود.
در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  ، 2009ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺷب ھﻧﮕﺎم ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﮐﻠﯾد ﺑﻧﺎم " ﻧوراﺟﺎن ﺑﮭﯾر"
را ﺑﮫ ھﻣراه دو ﺑرادرش در وﻻﯾت ﺧوﺳت ﺑﺎزداﺷت و ﭘس از دو روز آزاد ﮐردﻧد.
ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎم "ﺻدای آزادی" را ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .ھر ﺷﻣﺎره اﯾن
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ در ﺻد ھﺎ ھزار ﻧﺳﺧﮫ و ﺑﮫ ﺳﮫ زﺑﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳد .ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ی
ﺗﻣﺎم رﻧﮕﯽ ﭘرﺗﯾراژ ﺗرﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﭼﺎپ ﺷده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﮐم ﺧواﻧﻧده ﺗرﯾن اﺳت.
ﻧﺷرﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف را در ﮐﻧﺎر ﺧﺑرھﺎی ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻧد .ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ،ﺟز ھﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺧﺑری و ﺧﺑرھﺎی ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﺷر ﮐﻧﻧد.
در ﮐﻧﺎر اﯾن ﻣوارد ،ﺧود ﺳرﺑﺎزان ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز در ﻣﺣدودﯾت ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .در
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺣﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﯾن ﺳرﺑﺎزان ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﻣﺣل دﻗﯾق آﻧﺎن ﮐﺟﺎﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ ﺗوﺟﯾﮫ اﻓﺳران
ارﺷد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺳرﺑﺎزان ﺑداﻧﻧد ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روﻧد و ﮐﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد .داﻧﺳﺗن آﻧﺎن ﻣﺷﮑل اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺎن را در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ھم زﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺿد ﺣﻣﻠﮫ ﻣواﺟﮫ ﺷوﻧد.
در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﻧﯾز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧﺑر دادﻧد ﮐﮫ "ﺟو ﮔﻠﻧﺗون" ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎزﮔﺷﺗن
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳر ﺑﺎز زده و ﺑﮫ ﮔروه ﺿد ﺟﻧﮓ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ،ﺑﺎزداﺷت ﺷده و در دادﮔﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ
ﺷود .ﮔﻠﻧﺗون ﺳرﺑﺎزان دﯾﮕر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺗﺷوﯾق ﮐرده ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧروﻧد و در ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﺷرﮐت
ﻧﮑﻧﻧد .اﯾن ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ،ﺧﺷم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ را ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ و او را ﺑﺎ ﻣﺟﺎزات ﺳﻧﮕﯾن ﺗری روﺑرو
ﮐرده اﺳت .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻧوع ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﮔﻠﻧﺗون را ﻧﻘض آزادی ﺑﯾﺎن ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ
داﻧﻧد.
ﺣدود ﺻد ھزار ﺗن از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻗﺎﻟب آﯾﺳﺎف /ﻧﺎﺗو و ﻧﯾروھﺎی اﺋﺗﻼف ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾزم در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺿر ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎ از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،آﻟﻣﺎن ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ،
ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ،ھﻠﻧد ،ﺗرﮐﯾﮫ ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،روﻣﺎﻧﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،داﻧﻣﺎرک ،ﺑﻠژﯾﮏ ،ﻧروژ ،ﭼﮏ ،ﮐرواﺳﯽ ،اﺳﻠواﮐﯽ،
ﻟﯾﺗواﻧﯽ ،ﻻﺗوﯾﺎ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﻧﯾوزﻟﻧد ،آﻟﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﺗوﻧﯽ ،ﯾوﻧﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ ،آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ،اﺳﻠووﻧﯽ ،ﭘرﺗﮕﺎل،
اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ،ﺳﻧﮕﺎﭘور ،اﮐراﯾن ،ﻟوﮐزاﻣﺑورک ،اﯾﺳﻠﻧد ،اﯾرﻟﻧد ،اردن ،اﺗرﯾش ،ﺑوﺳﻧﯽ و ھرزﮔوﯾن
و ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

72

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

 دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وزارت داﺧﻠﮫ ،وزارت ﻣﻌﺎرف ،وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ
در ﮐﻧﺎر وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ و رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﮕر دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ھر ﮐدام در ﻣﺣدود ﮐردن آزادی ﺑﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﻘش
دارﻧد.
دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وزارت داﺧﻠﮫ  ،وزارت ﻣﻌﺎرف ،وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ و ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھر ﮐدام ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف آزادی ﺑﯾﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﻣطﺎﺑق
ﻗﺎﻧون رﻓﺗﺎر ﮐﻧد و ﮐﺎرش ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ی ﺗﺧﻠﻔﺎت ،ﺗﮭﯾﮫ ی ﮔزارش و ارﺟﺎع ﭘروﻧده ھﺎ ﺑﮫ دادﮔﺎه
اﺳت ،ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ در ﻗﺎﻧون ﺑﺻورت واﺿﺢ و ﻣﺷﺧص ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ ﺑﻧﺎم " ﺑررﺳﯽ
ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای" )در ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺑﻧﺎم ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ( وﺟود دارد و اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد و در ﺻورت ﻟزوم اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون دوﺳﯾﮫ را ﺑﮫ
دادﺳﺗﺎﻧﯽ ارﺟﺎع دھد اﻣﺎ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد اﯾن دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ،ﺧود ﻣﺳﺗﻘﯾم
وارد ﻋﻣل ﺷده و ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﺧورد ﮐرده اﺳت.
اﻓﺳران و ﺣﺗﺎ ﮔﺎھﯽ ﭘوﻟﯾس ﻋﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﺗﺎده و ﺿﻣن ﻟت و ﮐوب ،ﺑﮫ ﺗوھﯾن و
ﺗﺣﻘﯾر آﻧﺎن اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣوارد زﯾﺎدی دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران
را ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﺎ در دو ﻣورد ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﺎﻓظ ﺷﺧص ﺣﺎﻣد ﮐرزی اﻗدام ﺑﮫ ﻟت و ﮐوب و
ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﮐرده اﻧد.
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اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب و ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ دﺳﺗور داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﺟﺎزه ﻧدھﻧد ﺗﺎ از ﻣﮑﺎﺗب و ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ ،ﺧﺑر و ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد .وزاﺗﺧﺎﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ی
ﮔزارش و ﺧﺑر را ﻣﻧوط ﺑﮫ اﺟﺎزه ی ﮐﺗﺑﯽ اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ داﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ
اﯾن وﺟود ھم ،در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑرای ﺻدور ﻣﺟوز ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ داده
اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب در وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷود ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻓﻘط
از طرﯾق رﺳﻣﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾدا ﮐﻧد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺗﻣﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺳﺎﺳﯾت ﮐﺎری وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺳت ،اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺣدودﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑﮫ ﺷدت دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود.
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وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ ﺷﺧص ﺳﺧﻧﮕوی وﻗت اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ "ظﮭور اﻓﻐﺎن" ﺑرﺧورد زﻧﻧده
ای ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد رادﯾو ﮐﻠﯾد ،رادﯾو ﺻدای آﻟﻣﺎن ،ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع و رادﯾو
"ﺳﻼم وطﻧدار" داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﭼﮫ در زﻣﺎن وزارت " ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ" ،ﭼﮫ در زﻣﺎن
"ﺣﻧﯾف اﺗﻣر" و ﭼﮫ در زﻣﺎن "ﻓﺎروق وردک" ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎﺻﯽ را در ﻣﺣدود ﮐردن آزادی ﺑﯾﺎن روی
دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.

در دﺳﻣﺑر ﺳﺎل " 2002ﻋﺑداﻟﻐﻔور" ﻣدﯾر ﺟرﯾده ای ﺑﻧﺎم" ﻓردا" ﯾﮏ ﮐﺎرﺗون ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن
وزﯾر وﻗت ﻣﺎﻟﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "اﺷرف ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی" و ﺣﺎﻣد ﮐرزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ "اﺧﺿر اﺑراھﯾﻣﯽ"
ﻧﻣﺎﯾﻧده ی وﻗت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن اﺳت ،در ﺣﺎل ﻧواﺧﺗن ﺳﺎز ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘوﻟﯾس
ﺑﮫ ﻣﻧزل اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھﺟوم آورده و او را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎر ﻣﺣدود ﮐردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳت .
اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﺎرھﺎ ﮔزارش ھﺎ و اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﻌﺎش اﻋﺿﺎی ﺧود را از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﺧﻔﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﻣردم ﮐﺎﺑل"رﻣﺿﺎن ﺑﺷردوﺳت" اﻓﺷﺎ ﺷد .ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺣﺗﺎ ﺑرﺧورد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻣورد دﯾﮕری ﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .در
ﺳﺎل  2006ﯾﮏ وﮐﯾل از وﻻﯾت ﻏزﻧﯽ" ،ﻣﺣﻣد اﻣﯾد" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع راﻣورد ﻟت و ﮐوب،
ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﻗرار داد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻣورد ﻧﻘض ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ
"ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر ﺛﺎﺑت" دادﺳﺗﺎن ﮐل ﺑود .در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  2007ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس ﮐﮫ ﺟزﯾﯽ از ﻧﯾروھﺎی
وزارت داﺧﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع در ﮐﺎﺑل ﯾورش ﺑرده و ﭼﻧد ﺗن از
ﺧﺑرﻧﮕﺎران آن را ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد.
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رزاق ﻣﺎﻣون
ﺧﺑرﻧﮕﺎران زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ دوﻟﺗﯽ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻧﺎﻣﺷﺎن ذﮐر ﺷود.

ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران در ﮐﺎﺑل ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓراد ﻓﺎروق وردک او را در ﺳﺎل  2008ﺗﮭدﯾد ﮐرده ﺑودﻧد
ﮐﮫ از رﻓت و آﻣد ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺷﮑوک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ ھﺎی وردک ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ ﻧﮑﻧد .ﺧﺑرﻧﮕﺎر
دﯾﮕری ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  2006از طرف ﻧزدﯾﮑﺎن ﻓﺎروق وردک اﺧطﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ درﺑﺎره ی
داﺷﺗن  4ﺷﻐل ﮐﻠﯾدی وردک ﺑﺻورت ھﻣزﻣﺎن ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ ﻧﮑﻧد .ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر دﯾﮕر ﮔﻔت ﮐﮫ اواﺧر
ﺳﺎل  2005ﻣﺳووﻟﯾن رﯾﺎﺳت زﻧدان ھﺎ اﺟﺎزه ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻧدادﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدان ﭘﻠﭼرﺧﯽ ﺑرود و درﺑﺎره
ﻗﺗل ﭼﻧد زﻧداﻧﯽ در اﯾن زﻧدان ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧد .ﺧﺑرﻧﮕﺎر دﯾﮕری ﮔﻔت ﮐﮫ وزارت داﺧﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ او
اﺟﺎزه ﻧداده ﺗﺎ درﺑﺎره ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن زن در ﺑﻧدی ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  2007ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎر دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد از ﺳوی اﻓراد ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ﻋﺿو ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮭدﯾد ﺷده
ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﻏﺻب زﻣﯾن در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﭘﻐﻣﺎن در ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑل ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و ﺑﺎ ﻣردم
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎران زﯾﺎدی ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﻗرار دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﺎن ﺳرﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻧد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت از طرح آن در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در
وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،وﻻﯾﺎت و ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺣﮑﯾم ﺻﻠﺢ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر زن ﻧﯾز ﮐﮫ ﻧﺧواﺳت ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷود ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  2007ﺑرﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت او را
ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮐرده اﻧد.
از ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﺑرﺧورد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر اﺷﺎره ﮐرد:

-

-
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در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2006ﻓﺷﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی دوﻟت ﺑر روی ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ،ﺑﺎﻋث اﺧراج
"رزاق ﻣﺎﻣون" از اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﯽ ﺷود .رزاق ﻣﺎﻣون ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﺷﺎرھﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎ از
ﺟﺎﻧب رﯾﯾس ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑرﺧﯽ از وزرا ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎروق وردک ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﻣدﯾر ﻣﺳووﻟﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ی ﭘﯾﻣﺎن را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑرای ﺑرﮐﻧﺎری وی از اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد.
در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  " 2006ﺳﮭﯾﻼ وداع ﺧﺎﻣوش" از ﺳوی ارﮔﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت
و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود .دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز او را ﺑﮫ ﺟرم ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑﺎزداﺷت ﮐرده ﺑود و ﭘس از
آزادی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس او را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﻧد .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھﻣﭼﻧﯾن از ﺳوی ﻣﻌﻠﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﮑﺗب
ﭘس از اﻓﺷﺎی ﺷراب ﻧوﺷﯽ در آن ﻣﮑﺗب ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود .ﭘوﻟﯾس ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ وی را
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد.
اﺧراج " اﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻟﺷﮑری" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ورزﺷﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  2006از اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺑدﻟﯾل ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر اﺳﻧﺎد اﺧﺗﻼس  10ﻣﯾﻠﯾون داﻟری در ﺑﺧش ورزش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
" ﺗﻘﯽ ﷲ ﺗﻘﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﻣر در ﻧﻧﮕرھﺎر در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  2008ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻟت
و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.

 "ﺟﺎوﯾد روﺳﺗﺎﭘور" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ﺳﺎل  2008ﻟت وﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
 " ﺳﯾد ﻧﺎﺻر ﺗﻘدﺳﯽ" ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾد ﻓردا ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ یاﻧﺗﻘﺎدی در ﺳﺎل  2008ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ﺳﺎل " 2008ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗوﺧﯽ" ﺗﺻوﯾرﺑردار ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻟت وﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
 "ﻣﯾﻧﺎ ﺣﺑﯾب" ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﭼراغ در ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﺟﻧوری ﺳﺎل  2009ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﺷود.
 "ﻋﺑداﻟواﺣد ﺗﺎﺑﻊ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﺳﻼم وطﻧدار ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس در ﮐﺎﺑل ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.-

-

-

-

در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2006اﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻟﺷﮑری ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﺧراج ﺷده ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﻣطﻠﺑﯽ در ﮐﺎﺑل
ﭘرس ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از ﺗﮭدﯾد ﺧﺑرﻧﮕﺎران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
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در ﻣﺎه ﻓﺑروری ﺳﺎل  2009ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک در ﮐﺎﺑل از ﺳوی ﭘوﻟﯾس و
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻟت و ﮐوب ،ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر "ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣن اﺑراھﯾﻣﯽ" ﻧﺎم
دارد.
ﺑﺎزداﺷت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎران روزﻧﺎﻣﮫ "ﭘﯾﻣﺎن" ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل در اﺑﺗدای ﺳﺎل  2009و ﺗوﻗف
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺷﺎر.
ﻟت و ﮐوب ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺑﻧﺎم "ﺣﺳﯾن ﺳﺎدات" در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2009ﺗوﺳط
ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﺣﺎﻣد ﮐرزی در ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری.
ﺑﺎزداﺷت "ﻓﮭﯾم ﮐوھداﻣﻧﯽ" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون اﻣروز و زﻧداﻧﯽ ﺷدن وی ﺑﮫ ﻣدت  27روز
در ﺳﺎل 2009
ﺑﺎزداﺷت ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ﻣﺎه اﭘرﯾل  2009ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران از ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع،
ﺗﻠوﯾزﯾون ﺻﺑﺎ و رادﯾو ﻧوا ﺑودﻧد .ﭘوﻟﯾس ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺷده ﺧﺑرﻧﮕﺎر طﻠوع از ﯾﮏ
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل را ﭘﺎک ﮐرد.
ﺗﮭدﯾد ﻣدﯾران روزﻧﺎﻣﮫ ھﺷت ﺻﺑﺢ ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2009ﺗوﺳط ﻣراﺟﻊ دوﻟﺗﯽ و
ﻣذھﺑﯽ در ﮐﺎﺑل .وزﯾر ﺣق و اوﻗﺎف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده اﺳت.
ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﻧﺷر اﺧﺑﺎر ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و
ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ 20 ،آﮔوﺳت 2009
ﺑﺎزداﺷت ﭼﻧدﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ 20 ،آﮔوﺳت
 2009و ﺗوﻗﯾف وﺳﺎﯾل ﮐﺎری ﺷﺎن.
ﺑﺎزداﺷت ﻧظری ﭘرﯾﺎﻧﯽ و ﺣﺷﻣت ﷲ رادﻓر ﻣدﯾران ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﻧﺧﺳت ﺗوﺳط
وزارت داﺧﻠﮫ.

"از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻠوﯾزﯾون آﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم رﻓت و آﻣد ھﺎی ﻣن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ زﯾﺎد ﺷده ﺑود و
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑودم ﮐﮫ در اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭼﮫ ﺣق ﺧوری ھﺎ و ﻓﺳﺎدی وﺟود دارد .ﻣﺳووﻟﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﮐﮫ اﮐﺛرا
اﻓرادی ﻏﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺳودﺟو ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،رﺷد ورزش ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آن ھﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻌﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺟﯾب ھﺎی ﺧودﺷﺎن را ﭘر ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ای ﺑﻧﺎم ﻣﺳﺗطﯾل ﺳﺑز در ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻧﻌﮑﺎس دھم .ﺑﻌد از ﺳﺎﺧت دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳووﻟﯾن اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻣﺗوﺟﮫ
ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺟدی و اﻧﺗﻘﺎدی اﺳت و ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ دﺳت اﻓراد ﺳودﺟو ،ﻏﯾر
ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﻓرﺻت طﻠب را رو ﮐﻧد .ﻣﺷﺧﺻﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﯾم ﻓﻠﻣﺑرداری
ﻣﺳﺗطﯾل ﺳﺑز در ﮐﻠوپ اردو ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار ﺑﮕﯾرم و از ﺳوی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺗﮭدﯾد ﺷوم .
ﻧﺷر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺗطﯾل ﺳﺑز ﮐﺎﻣﻼ اﻟﻣﭘﯾﮏ را در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ رو در رو ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗرار داد و ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﺎ
ﻟﺣن ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﺎ ﭼﻧد ﺑﺎر از ﺣﺿور ﻣﺎ در ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠف ورزﺷﯽ
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐردﻧد و از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣودﻧد .اﻣﺎ ﭼون رﺳﺎﻟت ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺟﺎب ﻣﯽ
ﮐرد ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻣوﺟود را ﺑﺎزﺗﺎب دھم و ﭘرده از اﺧﺗﻼس ھﺎی ﮐﻼن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣﺳووﻟﯾن ورزﺷﯽ ﮐﺷور
ﺑردارم ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ در اﻗداﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دﺳﯾﺳﮫ ی دﻗﯾق و ﺣﺳﺎب ﺷده ،ﻣرا ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻗﺎﺗل ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﻌﻠول ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد و در ﺣوزه  8اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻋرﯾﺿﮫ ای را ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن اﻧداﺧﺗﻧد ﮐﮫ 14
ﻣﻌﻠول ﺷﮭﺎدت داده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧود دﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻣوﺗر ﻟﺷﮑری ﺑﺎﻋث ﻗﺗل ﻓردی ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺗﻼش
ھﺎی ﻣن و اﺛﺑﺎت اﯾﻧﮑﮫ در ﻟﺣظﮫ وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ در ﺧود ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ و در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ طوﻻﻧﯽ ﺷرﮐت
داﺷﺗم ،اﯾن دوﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد .ھﻣﮫ اﯾن ﺣوادث ﮐﮫ از درون ﯾﮏ ﻧﮭﺎد رھﺑری ﻣﯽ ﺷد ،ﺑﺎﻋث
ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺣﮑم اﺧراج ﻣن از ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺻﺎدر ﺷود.
ﭘس از اﺧراج از ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎز ھم ﺗﮭدﯾد ھﺎی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس وﻟﯽ ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺷد ﺗﺎ ﻣن از ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ روﺷن ﺧواﺳﺗﺎر ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس ھﺎﯾﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﻣرا ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾری ﺑرای ﮐﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧم اﻣﺎ ھﻣزﻣﺎن دوﺑﺎره و در
ﺣوادﺛﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣوﺗر ﮐروﻻی ﻣن ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺗﻌﻘﯾب ﺷد و ﺻدﻣﮫ دﯾد .ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ اﯾن
ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ھﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت و دﺳت ھﺎی ﭘﺷت ﭘرده اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﻣطﺑوﻋﺎت ﭼﮭره واﻗﻌﯽ
ﺷﺎن ﻣﺷﺎھده ﺷود" .
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آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﮭﺎدھﺎ و ارﮔﺎن ھﺎی زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺧود ،ﺗﻼش ﻓراواﻧﯽ
ﺑرای ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دارد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺷﺧص رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻧﻧد اﺧﺗﻼس ھﺎی ﮐﻼن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ و اﻓراد ﺑﺎﻧﻔوذ ،از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان اھرام ﻓﺷﺎر و ﺣرﺑﮫ ای
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم :ﺧودﺳﺎﻧﺳوری
در ﺗﻌرﯾف ﺧودﺳﺎﻧﺳوری آﻣده ﮐﮫ ﺧودداری از اﺑراز ﻋﻘﯾده و ﻧظر و ﻋدم ﺗﻼش ﺑرای ﭘﺧش و ﻧﺷر آن و ﯾﺎ
ﻋدم ﻧﺷر و ﭘﺧش اﺧﺑﺎر و روﯾدادھﺎ ،ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑرای ﻋدم ﻧﺷر آن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﮭدﯾدی ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺗﮭدﯾد ھﺎ ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﺷد و ﻧﮕراﻧﯽ از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺑراز و ﻧﺷر آن ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﺳت .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد
ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﺷﺎﻣل ﺟﻠوﮔﯾری از اﺑراز ﻋﻘﯾده و ﻧﺷر و ﭘﺧش ﺧﺑر و روﯾداد ﺑدﻟﯾل آﺳﯾب دﯾدن ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺳت ،ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺗﮭدﯾد و ﯾﺎ ﺣذف ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧوع ﺧودﺳﺎﻧﺳوری را ﻣﯽ ﺗوان در
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آزادی ﺑﯾﺎن ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده اﺳت ﻧﯾز دﯾد .اﻣﺎ ھر دو ﮔوﻧﮫ ی آن ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﺑدﻟﯾل
ھراس از ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺣذف ﻓﯾزﯾﮑﯽ و طرد ﺷدن را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺗوان در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ دﯾد ﮐﮫ در آن آزادی ﺑﯾﺎن
وﺟود ﻧدارد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز در ﺳﺎل  2009رﺗﺑﮫ
ی  149را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آزادی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن داﺷﺗﮫ )ﺳﺎل  2008رﺗﺑﮫ  ،156ﺳﺎل
 2007رﺗﺑﮫ  ،142ﺳﺎل  2006رﺗﺑﮫ  ،130ﺳﺎل  2005رﺗﺑﮫ  ،125ﺳﺎل  2004رﺗﺑﮫ  ،97ﺳﺎل 2003
رﺗﺑﮫ  134و ﺳﺎل  2002رﺗﺑﮫ  (104ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺟم ﮔﺳﺗرده ی ﺳﺎﻧﺳور و ﺳرﮐوب ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺧودﺳﺎﻧﺳوری وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و اﻣﺎ ﭼرا ﺧودﺳﺎﻧﺳوری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن؟
ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺧودﺳﺎﻧﺳوری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎن داﺷت اﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن ﻋواﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ،
دﯾﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳت .ﺑدﯾﮭﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ھﻣواره ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺳور ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم
دارد و اﯾن دو را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑررﺳﯽ ﮐرد.

 -ﻋواﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ:
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در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد ،ده ھﺎ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد ،ده ھﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر دﯾﮕر ﻧﯾز ﻟت و ﮐوب و ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﺷده اﻧد و
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اﻣﻧﯾت ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﻋﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑرای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎران و
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻗﻠﻣﺑدﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺻداھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧد و ﻧظرات و دﯾدﮔﺎه
ھﺎی ﺧود را اﺑراز ﮐﻧﻧد .ﺑﺎرھﺎ ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن ھﯾﭻ اﻣﻧﯾﺗﯽ را اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﮔر در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎﺑل ﻗدم ﺑزﻧﻧد ،اﻣﯾدی ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔردﻧد .ھراس از ﺣﻣﻼت
اﻧﺗﺣﺎری طﺎﻟﺑﺎن و ﺣﺗﺎ ھراس از ﭘوﻟﯾس ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺎﻓظ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣردم ﺑﺎﺷد وﺟود دارد .ارﮔﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﺳﺎل  2006زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷورش در ﮐﺎﺑل ﺑوﺟود
آﻣد و ﻣردم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺧﺗﻧد ،دﯾده ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﺑﺟﺎی ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻏﺎرت اﻣوال
دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺧود ﺑﮫ ﻏﺎرت دﺳت زده ﺑود .وﺟود ﺳرﺑﺎزان ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت،
ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺣس اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﭼﻧداﻧﯽ ﮐﻧد .ﻣﺳﯾرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺷﮭرھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎاﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗرس از ﺣﻣﻠﮫ ی اﻧﺗﺣﺎری طﺎﻟﺑﺎن ،اﻧﻔﺟﺎر ﺑﻣب ﮐﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺗرس از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣردم ﻋﺎدی را ﺑﺟﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار دھﻧد،
اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﮐرده اﺳت.

ﺳرﮐوب ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد .وﻗﺗﯽ ارﮔﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻗواﻧﯾن و ﺑﺻورت
ﮐﺎﻣﻼ ﺧودﺳر اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﻟت و ﮐوب و ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،واﻟﯾﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن و ﯾﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﻧﺎن را ﻣورد ھدف ﻗرار دھﻧد ،ﺑﺳﯾﺎری
ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﺳﮑوت ﮐﻧﻧد .ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﻧد ،ﻧﻧوﯾﺳد و ﻧﺷر ﻧﮑﻧﻧد .در ﻗواﻧﯾن ﺟز در ﻣواردی ،ﻧﯾﺎﻣده ﮐﮫ
ﻧﮕوﯾﯾد و ﻧﻧوﯾﺳد و ﻧﺷر ﻧﮑﻧﯾد .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران آزادﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ی اﯾن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد اﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﭼﻧد
ﺳﺎل اﺧﯾر و آﻧﭼﮫ ﺑر ﺳر ھﻣﮑﺎران آﻧﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﺗن دھﻧد.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﻧﺧواﺳت ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷود ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ اﺳﻧﺎدی در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﮐﮫ واﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻧﮕرھﺎر
در ﺳﺎل  2007در ﮐﺷﺗن اﻓراد ﺑﯾﮕﻧﺎه دﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ھراس از ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺟﺎن ﺧود و
ﺧﺎﻧواده اش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن ھﺎ را ﻓﺎش ﮐﻧد .در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﯾرون از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ،2008
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ﺣﺎل ﺗﺷرﯾﺢ وﺿﻌﯾت آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻘش ﯾﮑﯽ از واﻟﯾﺎن در ﺳرﮐوب
آزادی ﺑﯾﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐرد و در ﭼﻧد اﺳﻼﯾد ﺗﺻﺎوﯾر او را ﻧﺷﺎن داد و وﻗﺗﯽ ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻋﮑﺳﯽ از او
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﺳﻼﯾد ،واﻟﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷد ،در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﺷر ﮐﻧم ،او از ﻣن ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑدﻻﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﯾﻧﮑﺎر را ﻧﮑﻧم .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران زﯾﺎدی در ﭘﺎﯾﺗﺧت و وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻣطﺎﻟب ﺧود را
ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺟﺑورﻧد از ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺟﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺧﺎﻧواده
ی آﻧﺎن دﻟﯾل ﻋﻣده ی ﺧودداری از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺷﺎن اﺳت .ﺑﺎز ھم در ﮐﺎﺑل ﭘرس اﺳﻧﺎد ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
داﻟر اﺧﺗﻼس و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺑدﻻﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﻧﺎﻣﺷﺎن ذﮐر ﺷود.
ﻧﺑود اﻣﻧﯾت دﻟﯾل ﻋﻣده ی ﺧودﺳﺎﻧﺳوری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.

 -ﻋواﻣل دﯾﻧﯽ

ﭘروﻧده ھﺎی ﻣﮭم ﻧﻘض آزادی ﺑﯾﺎن در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳت اﻧدرﮐﺎران ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی "آﻓﺗﺎب"،
"ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی" و " ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ،ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ "ﺣﻘوق زن"  ،ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب،
ﭘروﻧده ی ﻣﺷﮭور "ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش" و ﭘروﻧده ی "ﻏوث زﻟﻣﯽ" ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل دﯾﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﮔﯾرد.
دﯾن در ﭼﻧد ﻗرن اﺧﯾر ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳرﮐوب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟرم ﺷﯾﻌﮫ ﺑودن و ﺳﻧﯽ ﻧﺑودن ،ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر ،ﭼﭘﺎول و ﻏﺎرت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد .ﺳﺎﯾر
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮔروه ھﺎی دﯾﻧﯽ دﯾﮕر ﻣﺟﺎل ﭼﻧداﻧﯽ ﺑرای اﺑراز ﻋﻘﯾده و اﺟرای ﻣراﺳم آﯾﯾﻧﯽ ﺧود
ﻧداﺷﺗﻧد.
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ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھﻣﮫ ی ﻣواردی ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﮫ زﻧدان اﻓﺗﺎدﻧد و ﺑرای آﻧﺎن ﺣﮑم اﻋدام
ﺻﺎدر ﺷد و ﯾﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای آﻧﺎن ﺷده اﻧد ،ﻋﺎﻣل ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ دﯾن ﻧﻘش داﺷﺗﮫ اﺳت.
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در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘد دﯾن و ﺑﮫ ﭘرﺳش ﮔرﻓﺗن دﯾن ھﻣواره ﺧطر ﻣرگ را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﺗﺎ ﻧﻘد ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧود را ﺣﺎﻣﯾﺎن دﯾن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺎم ھﺎی ﻣﻔﺗﯽ و ﻣﻼ و ﻣوﻟوی را ﯾدک ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯾﺳت و آن ھم ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات را ﺑﮫ ھﻣراه دارد .آﻧﺎن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از ﺑﯽ ﺳوادی درﺻد ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣرﺗد و ﺑﯽ دﯾن ﻣﯽ راﻧﻧد .ﺣﺗﺎ ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
از ﭘدﯾده ی "ﮐﻣوﻧﯾزم" ﺑﺎﺷد ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود را ﺣﺎل ﭼﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻏﯾر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ ﻋﻧوان ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
ﮐﺎﻓر طرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن طرد ﮐردن ھﺎ اداﻣﮫ دارد .ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﮐﻣوﻧﯾزم ﺑﺎﺷد ،ﺑرداﺷت ﻣطﻠﻘﯽ
از ﮐﻣوﻧﯾزم اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ دﯾن و ﺑﯽ دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻋدام ﺷود.

 ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدیﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث ﭘدﯾده ی ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﺷده اﺳت .واﺑﺳﺗﮫ ﺑودن درﺻد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت و ﮐﺎر ﮐردن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،آﻧﺎن را در
ﻣواردی وادار ﺑﮫ ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘرداﺧﺗن ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋدم ﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﺣﻠﯾل و ﻧدادن ﻣﯾدان ﺑﮫ ﺻداھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻗدرت آن ھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﺎم "رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ" را ﺑﺎ ﺧود دارد و ﯾﺎ "ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎﺧﺗر" ،در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد اﺻﻼ ﺑﮫ
ﻧﻘد و ﻣوﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﭘردازد و ﻧﻘد ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺧط ﻧﺷراﺗﯽ آﻧﺎن
ﻗرار ﻧدارد .از اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرﯾﺑون ﯾﮑطرﻓﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و
ﻧﺷر و ﭘﺧش اظﮭﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ و دﯾدارھﺎی آﻧﺎن و ﺧﺑرھﺎی رﺳﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾﺷﺗر
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﮐﺎر ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه ی اﻧﺗﻘﺎد ﻧدارﻧد و اﻧﺗﻘﺎد آﻧﺎن ﺣداﻗل
ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﻧﺎن دارد اﺧراج اﺳت.

ھﻣﯾن ﮐﺎرﺗوﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﮫ ﮐﺎرﺗون ھﺎﯾش را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ داد ،ﺑﺗﺎزﮔﯽ از او ﺑرای ﻧﺷر آن
ھﺎ ﭘول ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت.
در ﯾﮏ ﮔﻔت و ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺗﯾق ﺷﺎھد داﺷﺗم و در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﺷر ﺷد ،او ﺑﮫ ﻣن ﭼﻧﯾن ﮔﻔت " :ﺣﺗﯽ در
ﺧﺎرج ازﻛﺷور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﻛﮫ ﻣطﺎﺑق طرزاﻟﻌﻣل ﻧﺷراﺗﯽ ﺧود ﺷﺎن از ﻛﺎرﺗون ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد .ﻧﺷرﯾﮫ ﻛﮫ از ﯾﺎدآوری ﻧﺎﻣش ﺻرف ﻧظر ﻣﯽ ﻛﻧم ،ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ وﻣﺟﺎﻧﯽ ھﻣﻛﺎر ﺑودم
وروزی رﺳﯾد ﻛﮫ ﻛﺎرﺗوﻧﮭﺎﯾم ﺑرﺣﺳب روﯾﮫ ﻧﺷراﺗﯽ ﺷﺎن ﻧﺑود وﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ راه ﻣﺎ ﺟدا و از ﺧود ﺟدا اﺳت ".
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"ﻋﺗﯾق ﺷﺎھد" ﮐﺎرﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدام ﮐﺎرﺗون ھﺎﯾش در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎم "وﯾﺳﺎ" ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل از او ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﺎرﺗون ھﺎﯾش را ﺑﮫ آن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻧﺷر ﺑدھد اﻣﺎ
روزﻧﺎﻣﮫ از ﻧﺷر ﮐﺎرﺗون ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی درﺑﺎره ی ﮐرزی ﺳر ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧد .در ﯾﮑﯽ از ﻣوارد اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺗون او را ﻗﯾﭼﯽ ﮐرد.
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دور دوم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن /ﮐﺎرﺗوﻧﯽ از ﻋﺗﯾق ﺷﺎھد
در وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ،واﻟﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﺗرل رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و ﻧﻘد و اﻧﺗﻘﺎد از
آﻧﺎن در ﮐﻧﺎر ﻣﺳﺎﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﯽ ﮐﺎری را ﺑدﻧﺑﺎل دارد.

زد و ﺑﻧد ﻣﺎﻟﯽ
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ﺑﮫ اﯾن ﺳﻧد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾد:

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

از ﺳوی دﯾﮕر ﺑرﺧﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑدﻟﯾل زد و ﺑﻧد ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،از اﻧﺗﺷﺎر اﺧﺑﺎر،
ﮔزارش ھﺎ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻘد اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑدﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﻣواردی ﻧﯾز ﺗﺧﻠﻔﺎت آﺷﮑﺎر ﺷرﮐت ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑدﻟﯾل ﻣﺛﻼ دادن آﮔﮭﯽ ﺑﮫ آن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺷر
ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣن ﺧود ﺷﺎھد ﺑوده ام ﮐﮫ رادﯾوﯾﯽ در ﮐﺎﺑل از اﻧﺗﺷﺎر ﯾﮏ ﮔزارش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺧﻠف ﯾﮏ ﺷرﮐت ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧت ﺧودداری ﮐرد .ﺷرﮐت ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ "اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم" آﮔﮭﯽ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی زﯾﺎدی را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﻗطﻊ ﻧﺷدن آﮔﮭﯽ از اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺧﻠف
ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺻب آﻧﺗن ﺑر ﺑﺎم ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ی "اﯾﻧدرا ﮔﺎﻧدی" در ﮐﺎﺑل ،آﻧﺗﻧﯽ دﯾﮕر
ﺑر ﺑﺎم ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ "ﻣﯾروﯾس" در ﻗﻧدھﺎر و ﺑر ﺑﺎم "ﺑﺎﻧﮏ ﺧون" اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ی "ﺻﺣت طﻔل" ﯾﮏ
ﺗﺧﻠف آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎران را ﺑﺎ ﺧطر ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﮐرده اﺳت .در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر آﻧﺗن ھﺎی اﯾن
ﺷرﮐت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺑﺎم اﯾن دو ﻣراﮐز ﻣﮭم درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮔزارش ﭼﻧداﻧﯽ از آن در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷر ﻧﺷده اﺳت.
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در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷرﮐت ھﺎی
ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ﯾﮑﯽ از دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﻋﻣده ی ﺧود ﻣﯽ داﻧد .اﻣﺎ ھﻣﯾن ﺷرﮐت
ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ دھﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻧﯾز ﺑﺳﺗﮫ اﻧد.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم ﺷروع ﺑﮑﺎر ﮐرد ،ھر ﺳﯾم ﮐﺎرت را ﺑﮫ ﻋﻼوه ی ﯾﮏ ﻣوﺑﺎﯾل ﻣوﺗورﻻ
)اﺟﺑﺎری(ﺳﮫ ﺻد داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل اﯾن ﺷرﮐت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔزارش رﯾﺎﺳت
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ارﺗﺷﺎی اداری در ﺳﺎل  ،1384ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻻزﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وزارت ﻣﺧﺎﺑرات ﺑرای
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی  40و  KHZ 200ﻣﯽ ﭘرداﺧت ﻧﭘرداﺧﺗﮫ ﺑود .ﭘس از ﺷرﮐت اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم ،روﺷن دوﻣﯾن
ﺷرﮐﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔذاﺷت و در ﻣدﺗﯽ ﮐوﺗﺎھﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧد .ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ از ﻣردم ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻋدم اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم روی آورده ﺑودﻧد ،از آن ﭘس دو
ﻣوﺑﺎﯾل را ﺧود ﺣﻣل ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم و روﺷن .ﺷرﮐت روﺷن ﮐﮫ درﺻد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺳﮭﺎم
آن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد آﻏﺎ ﺧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﮐﻧﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﯾداﻧﯽ ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔﺳﺗرده ای را از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﺑوﯾژه ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع آﻏﺎز ﮐرد .ﺷرﮐت اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم ﻧﯾز ﺑرای ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧدن از رﻗﺎﺑت ھﺎ و ﻧﯾز دﻧﺑﺎل
ﮐردن اھداف دﯾﮕر ﻣﺎﻟﮏ آن اﺣﺳﺎن ﷲ ﺑﯾﺎت ،ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ را ﺑﻧﺎم آرﯾﺎﻧﺎ در ﮐﺎﺑل ﺗﺎﺳﯾس ﻧﻣود.
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر در ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  2008ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﯽ دھﻧد .ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣن و
ھﻣﮑﺎراﻧم از ﺗﺣﻘﯾق در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎر و ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎز داﺷﺗﮫ
ﺷوﯾم.
او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﺎﻟﮑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران را از ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ی ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ
دارﻧد.

ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر دﯾﮕر در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻋدم ﻋﻼﻗﻣﻧدی دوﻟت و در راس آن وزارت ﻣﺧﺎﺑرات ﺑرای راه
اﻧدازی ﺗﻠﻔن ھﺎی ﺛﺎﺑت و ﺗﻠﻔن ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺷﮭری در ﻣدت زﻣﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺧدﻣﺎت ﻣوﺑﺎﯾل ﺟﺎی ﺳوال
دارد .ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗن اﻧﺗﺧﺎب در ﺑﺎزار آزاد ﺑرای ﻣﺷﺗرﮐﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣوﺑﺎﯾل ﺗوﺳط دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوطﺋﮫ ای
ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭼﻧد ﺷرﮐت ﺧﺻوﺻﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣوﺑﺎﯾل ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﭘول را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﭼﯾده ﺷده اﺳت .ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﮐﺷور ﻓﻘﯾری ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗوﺳط اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ
ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﯾﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ی ﻣﻌﯾوب اﺳت ﮐﮫ از ﺗﺣﻘﯾق در اﯾن ﻣوارد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ -ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎز داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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او اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ "راﺑطﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن و ﺑرﺧﯽ از ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ وﺟود
دارد .ﺑﺧش اﻋظم ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ،ﺟﻧوب ﺷرق و ﺟﻧوب ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﻧﺎآرام در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل طﺎﻟﺑﺎن اﺳت و آﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ را ﺗﮭدﯾد
ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل آﻧﺗن ھﺎﯾﺷﺎن را ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧد ،ﻣردم را از اﺳﺗﻔﺎده ی ﻧﻣراﺗﺷﺎن ﺑﺎزدارﻧد ،از ﻓروش
ﮐرﯾدﯾت ھﺎﯾﺷﺎن )اﻋﺗﺑﺎر( ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم طﺎﻟﺑﺎن ﺑراﺑر ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎج
در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد از اﯾن ﮐﺎر ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﻣﮑﺗب ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳرک و
ﭘل را ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ھﯾﭻ ﺗﮭدﯾدی را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﮐﮫ در دورﺗرﯾن ﻧﻘﺎط ،دوﻟت
ھﯾﭻ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻧدارد ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﻣن از ﺗﺣﻘﯾق در اﯾن ﻣوارد ﺑﺎز داﺷﺗﮫ ﺷده ام".
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ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ در ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﮐﮫ ﻧﺧواﺳت ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷود در ﺳﺎل  2008ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘرس ﮔﻔت
ﮐﮫ ﻣﻌﺎش ﻣرا اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم ﻣﯽ دھد و از ﻋواﯾد اﯾن ﺷرﮐت اﺳت و ﺣﺗﺎ اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿررھﺎی اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣوﺑﺎﯾل را ﻣﺎ ﻧﺷر ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﮔردوﻧﮫ ﻗرار دارﻧد و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔﺳﺗرده ی آﻧﺎن در
رادﯾو ھﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﺑوﯾژه ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﮭﯾﮫ ی ﮔزارش از ﻋﻣﻠﮑردﺷﺎن ﺑدون ﺟﺎﻧﺑداری ﺷده
اﺳت.
در ﮐﻧﺎر ﺷرﮐت ھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻣوﯾل رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﻧﻘد ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﺎن ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﯾو .اس .ای .آی .دی ﯾﮑﯽ از ﺗﻣو ﯾل
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﮭم ﺗﻠوﯾزﯾون "طﻠوع" در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ھﯾﭻ ﮔزارﺷﯽ از ﭘروژه ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ی اﯾن ﻧﮭﺎد،
ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺷده اﺳت.
اﯾن ﺗﺻوﯾری از ﭘروژه ای ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﯾو .ان .او .ﭘﯽ  .اس و وزارت
ﻣﻌﺎرف در دو ﺳﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد:
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ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺣدود دو ﺳﺎل ،وﺿﻌﯾت ﻣﮑﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد اﯾن اﺳت و ﮐﻼس درس داﻧش آﻣوزان
ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﯾﻣﮫ اﺳت:
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از اﯾن دﺳت ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﺣﺗﺎ دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﭘول آن ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده و ﭘس از ﮔذﺷﺗن ﭼﻧد ﺳﺎل ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﺷده اﺳت.

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣوارد ﻣﻌﻣوﻻ ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

 -ﻋواﻣل ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﺑﯽ ﺳوادی و ﻋدم آﮔﺎھﯽ از ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده ،اھﺎﻟﯽ ﻗدرت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣردم اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده و ﺑر ﮔرده ی آﻧﺎن ﺳوار ﺷوﻧد .آﮔﺎھﯽ دﺷﻣن ﺑﻧﯾﺎدی ظﻠم و ﻧﺎﺑراﺑری ﺳت و ﺗﺎ آﮔﺎھﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮔﺳﺗرش ﻧﯾﺎﺑد ،ھﻣﭼﻧﺎن ظﻠم ﺧواھد ﺑود.
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ﻋدم آﮔﺎھﯽ و در دادن ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻧژادی ،زﺑﺎﻧﯽ و دﯾﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت
اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور اﺳت .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ،ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،ﺧود
ﺳﺎﻧﺳوری ﻧﯾز در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻋﺗراﺿﯽ ﻣردم
ﺑرﭘﺎ ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﺎن در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻣﺛﻼ ﻧﺷر ﮐﺎرﺗون ھﺎی ﺟﻧﺟﺎل ﺑراﻧﮕﯾز در اروﭘﺎ ﺑوده و ﯾﺎ در دﻓﺎع
از ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن .ﮐﻣﺗر دﯾده ﺷده اﻋﺗراض ھﺎی ﮔﺳﺗرده در دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺧود ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرﮔزار ﺷود .ﮔﺎھﯽ ﺣﺗﺎ ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ظﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن ﻣﯽ رود اﻋﺗراض ﮐﻧﻧد ﺑرای
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ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗم درﺻد ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺳواد ھﺳﺗﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻼﺷﯽ
ﺑرای ﺑﺎﺳوادﺳﺎزی آﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻧداده اﻧد و اﮔر ﺗﻼﺷﯽ ﺷده ،ﺗﻼش ھﺎ ﻧﺎﻣوﻓق ﺑوده اﺳت.

آﻧﺎن ﻣﺷﮑل اﺳت .ﮔوﯾﯽ ظﻠم و اﺳﺗﺑداد در اﯾن ﮐﺷور ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده اﺳت .ﮔوﯾﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻗدرت اﺳت ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﮐﺎر ﮐﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را ﭘﯾش ﺑﺑرد و اﯾن ﺟزﯾﯽ از ﻓرھﻧﮓ اﺳت.

در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ،وﻗﺗﯽ درﺑﺎره ی ﻓرھﻧﮓ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،از ﻋظﻣت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑزرگ
ﺑودن ﻓرھﻧﮓ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﺣرف ھﺎ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﺣرف ھﺎﯾﯽ
ﭘوچ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳت .ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﯾﺷﺗر در ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺛﻼ وﺟود ﺗرورﯾزم و ﭘدﯾده ی
طﺎﻟﺑﺎﻧﯾزم ،آن را ﺑﮫ ﺑﯾرون از ﻣرزھﺎ رﺑط ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻣن اﺻﻼ ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗم .در اﯾن
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧﯾزم از ﺑﯾرون ﻧﯾز ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای اﯾن ﭘدﯾده ﺑوده ﮐﮫ
اﮐﻧون ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور و ﺣﺗﺎ ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ را در ﮐﻣﺎل آراﻣش و در ﭘﻧﺎه ﺑﯾش از ھﻔﺗﺎد ھزار
ﺳرﺑﺎز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺷﻐﺎل ﮐرده اﺳت.
زور ﮔﻔﺗن و ﺷﻧﯾدن ﺣرف زور در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
وﻗﺗﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺛر ﺳﺎﻧﺳور و ﻓﺷﺎر از آﮔﺎھﯽ دﺳت ﺑر ﻣﯽ دارﻧد و ﺣﺗﺎ دﺳت ﺑﮫ
ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﻣﯽ زﻧﻧد ،روﻧد آﮔﺎھﯽ ﺑواﻗﻊ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم روﺷﻧﻔﮑر
و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده را ﯾدک ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر آﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑران دﺳت آﻣوز و ﺑﯽ آزار
ﺷده اﻧد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم :روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران
 ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎندر ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﮐﺗﺎب درﺑﺎره ی ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﭘﯾش از رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻧوﺷﺗﮫ ام .در
اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد.

ﺷﯾﻣﺎ رﺿﺎﯾﯽ

ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران ﺷﯾﻣﺎ رﺿﺎﯾﯽ در ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﮐﮫ ﻧﺧواﺳت ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷود در ﺳﺎل  2009ﺑﮫ ﻣن
ﮔﻔت ﮐﮫ دو ﺣدس درﺑﺎره ی ﻗﺗل وی ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﺎﻧواده ی وی
ﺑدﻻﯾل ﻧﺎﻣوﺳﯽ در ﻗﺗل دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺣدس دﯾﮕر ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟش ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن وی ﺗوﺳط
اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺳت .وی ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﯾﻣﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ از رواﺑط و زد و ﺑﻧد ﺑرﺧﯽ از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھراس ﻣﻘﺎﻣﺎت از اﻓﺷﺎی آن ﺑﺎﻋث ﻗﺗل وی ﺷده اﺳت.

ﻣﯾوﻧد
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ﻣﯾوﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوی ﭘﯾﻐﺎم ﺻﻠﺢ وﻻﯾت ﺧوﺳت ﺑود ﮐﮫ در روز  22اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2005در ھﻣﯾن وﻻﯾت
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﯾﮏ ﺑﻣب ﮐﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﻧﺎر ﺟﺎده
را ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل از راه دور ﻣﻧﻔﺟر ﮐردﻧد .ھدف اﺻﻠﯽ طﺎﻟﺑﺎن ظﺎھرا ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت.
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ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  9ﺧﺑرﻧﮕﺎر در آﺧرﯾن روزھﺎی اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن و ﺑر ﺳر ﮐﺎر آﻣدن ﺣﮑوﻣﺗﯽ
دﯾﮕر ﺑﮫ رھﺑری ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،اوﻟﯾن ﻣورد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺧﺑرﻧﮕﺎران در رژﯾم وی ،در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل 2005
ﺑﺎ ﻗﺗل ﻣرﻣوز ﺷﯾﻣﺎ رﺿﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﺷﯾﻣﺎ رﺿﺎﯾﯽ در ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و در ﯾﮑﯽ از
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ،ﻣﺟری ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑود .ھﻧوز ﺑﺎ ﮔذﺷت ﭼﻧد ﺳﺎل از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
ﺷﯾﻣﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﻋﻠت ﻗﺗل و ﻗﺎﺗل وی ﻣﺷﺧص ﻧﺷده اﺳت .ﺷب ھﻧﮕﺎم ﻗﺎﺗل ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻠﯾن وارد ﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﯾﻣﺎ
رﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود و در طﺑﻘﮫ ی دوم او را ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ی ﺳر ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﭘوﻟﯾس ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﺗﭘﺎﻧﭼﮫ ای ﮐﮫ او ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده ،ﺑر ﺑﺎم ﺧﺎﻧﮫ ی ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن آﻧﺎن ﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت.

ﻧﺎدﯾﮫ اﻧﺟﻣن

ﻧﺎدﯾﮫ اﻧﺟﻣن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻧﺑود اﻣﺎ ﺷﻌر ﻣﯽ ﻧوﺷت و داﻧﺷﺟوی رﺷﺗﮫ ی ادﺑﯾﺎت ﺑود .ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧﺎدﯾﮫ
اﻧﺟﻣن در ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2005در ﺷﮭر ھرات در ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﺳرﮐوب و ﺳﺎﻧﺳور ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ
ﺷده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷوھر ﻧﺎدﯾﮫ اﻧﺟﻣن را در دﺳت داﺷﺗن
ﻗﺗل وی ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ھﻧوز ﻗﺎﺗل او ﺑﺻورت واﺿﺢ ﻣﺷﺧص ﻧﺷده اﺳت.
ﻧﺎدﯾﮫ اﻧﺟﻣن در ﺟﺎﯾﯽ ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود:
در ﭘراﺿطراب ﺗرﯾن ﺳﺎلھﺎى اﻧﻘﻼب در ھرات ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدم؛ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗم را ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﺟﮭش در دﺑﯾرﺳﺗﺎن
)ﻟﯾﺳﮫ( ﻣﺣﺑوﺑﮫ ھروى ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎنرﺳﺎﻧدم و اﻛﻧون ﺷﺎﮔرد ﺳﺎل دوم داﻧﺷﻛده ادﺑﯾﺎت و ﻋﻠوم ﺑﺷرى داﻧﺷﮕﺎه
ھراﺗم .از زﻣﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺧودم را ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﺑﮫ ﺷﻌر ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗم وزﻧﺟﯾرھﺎى ﺷش ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺎرت دوران
طﺎﻟﺑﺎن ،ﻛﮫ ﭘﺎﯾم را ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺳﺑب ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎى ﻗﻠم وارد ﻋرﺻﮫ ﺷﻌر ﺷوم و ﻟﻧﮓ ﻟﻧﮕﺎن ﻗدﻣﻰﺑردارم.
ﺗﺷوﯾق دوﺳﺗﺎن ھﻣدل دﻟﮕرﻣم ﻛرد ﻛﮫ ﺑﮫ اﯾن راه اداﻣﮫ دھم وﻟﻰ ھﻧوز ھﻧﮕﺎم ﮔﺎم زدن ﭘﺎى ﻗﻠم ﻣﻰﻟرزد و
ﺧودم ﻧﯾز .زﯾرا ﻛﮫ از ﻟﻐزشدرﯾن راه ﺧود را اﯾﻣن ﻧﻣﻰداﻧم ﻛﮫ راھﻰ ﺳﺧت در ﭘﯾش اﺳت و ﻣن ﻧﺎاﺳﺗوار
ﻗدم".

ﻋﺑداﻟﻘدوس ﺗﺻوﯾرﺑردار ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ در  22ﺟوﻻی ﺳﺎل  2006در اﺛر ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ی اﻧﺗﺣﺎری
طﺎﻟﺑﺎن در ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری از ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ی اﻧﺗﺣﺎری ﺑﮫ
ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ی ﺑﻌدی اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد و ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺟروح ﺷد .او ﻧﺗواﻧﺳت در اﺛر ﺟراﺣﺎت
وارده دوام ﺑﯾﺎورد و در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﺟﺎن داد.

ﮐرﯾﺳﺗﯾن اﺳﺗروو
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او ﯾﮏ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎز آزاد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ ی آﻟﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و روز  7اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2006ھﻣراه ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎر ﺧود ﮐﺎرن ﻓﯾﺷر در وﻻﯾت ﺑﻐﻼن در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .آن ھﺎ
ﻗﺻد داﺷﺗﻧد ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ی ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن در ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑروﻧد.
ﭘوﻟﯾس دو ﺗن را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن در ﻗﺗل اﯾن دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﺎزداﺷت ﮐرد اﻣﺎ از ﭘﯾﮕﯾری ﭘروﻧده و
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ی آﻧﺎن ھﯾﭻ ﺧﺑری در دﺳت ﻧﯾﺳت.

ﮐﺎرن ﻓﯾﺷر
او ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﮐرﯾﺳﺗﯾن اﺳﺗروو ﯾﮏ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎز آزاد ﺑود و ﺑﺎ دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ ی آﻟﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .ھر دو در
ﺗﺎرﯾﺦ  7اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2006در ﻣﻧطﻘﮫ ی "ﺗﺎﻟﮫ و ﺑرﻓﮏ" وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.

رﺣﻣﺎن ﮔل:
رﺣﻣﺎن ﮔل ﺑرای ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ی دوﻟﺗﯽ در وﻻﯾت ﻓﺎرﯾﺎب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  20ﻓﺑروری ﺳﺎل
 2007ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی دو ﻓرد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧزﻟش از ﭘﺎی درآﻣد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در آن زﻣﺎن
از ﻋﻠت و اﻧﮕﯾزه ﻗﺗل و ﻋﺎﻣﻼن آن اظﮭﺎر ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﮐردﻧد.

اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی
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اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﺎﺳﺗرﺟﯾﺎﮐوﻣو ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .آﻧﺎن در ھﻠﻣﻧد رﺑوده ﺷده
و ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷود .آزادی وی در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ی دوﻟت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن
ﺻورت ﮔرﻓت و ﭘﻧﺞ ﺗن از اﻋﺿﺎی ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ در زﻧدان ھﺎی دوﻟت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد در ﻗﺑﺎل آزادی
اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد ﺷدﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود دوﻟت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﭘول ھﻧﮕﻔﺗﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن ﭘرداﺧت ﮐرده
اﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻋﻠﯽ رﻏم درﺧواﺳت ﮔﺳﺗرده ی ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای آزادی اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ،او

ﺑﮫ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن در  8اﭘرﯾل  2007ﺳر ﺑرﯾده ﺷد .در آن زﻣﺎن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول
وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ رﻧﮕﯾن دادﻓر ﺳﭘﻧﺗﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی را رد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﺗﮑﺎن ﺳﺧﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮐرد.

ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ

ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ ﻣدﯾر ﻣﺳوول "رادﯾو ﺻﻠﺢ" در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  2007در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺧواب ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ،ﺑﺎ
ھﻔت ﮔﻠوﻟﮫ ی اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺳر و ﺳﯾﻧﮫ ی ذﮐﯾﮫ ی ذﮐﯽ اﺻﺎﺑت ﮐرده ﺑود
و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﭘوﻟﯾس ،ﻗﺎﺗﻼن از دو ﻧوع اﺳﻠﺣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑودﻧد.

"ﻣﺎ ﯾﺎد و ﻧﺎم ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣﺎد ﺗوﻟد دوﺑﺎره رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﻓراﻣوش ﻧﺧواھﯾم
ﮐرد .وزارت داﺧﻠﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎﺗوان از ﺗوﺿﯾﺢ در ﺑﺎره ﭘﯾﺷرﻓت ﭘروﻧده اﺳت .ﻣﺎ ﺧواھﺎن اﺟرای ﻋداﻟت
ھﺳﺗﯾم .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد در ﺑﺎره ﻗﺗل ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧد .ﻧﻣﯽﺗوان ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺻوﻧﯾت از
ﻣﺟﺎزات آزادی ﻓﻌﺎﻟﯾت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺑﮫ وﯾژه ﺧﺑرﻧﮕﺎران زن را ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد".
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ﻋﺑداﻻﺣد رﻧﺟﺑر ھﻣﺳر ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ ﺑﮫ ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز اﻋﻼم ﮐرد " ھﯾﺞ ﮐﺎری ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت در
ﭘروﻧده اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر آن ﺧﺑرﻧﮕﺎران رادﯾو و ﺧود ﻣن ھم ﺗﮭدﯾد ﺷده اﯾم .ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
اطﻼع داده اﯾم ،و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دادهاﯾم ،وﻟﯽ ﭘﻠﯾس ﺑﮫ دﺳﺗور وزارت
داﺧﻠﮫ از ﺣﻔﺎظت ﻣﺎ اﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺳﺎل ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺻوﺻﯽ ﻣراﺳم ﺧﺗم و ﺧﯾرات ﺑرﮔزار
ﻣﯽﮐﻧﯾم .از ﺣﮑوﻣتداران ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﯾم و در اﯾن ﻓﺿﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم از ﻣﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد".

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز ﭘس از ﻗﺗل ذﮐﯽ ،ﭘوﻟﯾس اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺷش ﺗن را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن در اﯾن ﻗﺗل ﺑﺎزداﺷت
ﮐرده و آﻧﺎن را ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ "ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر" داﻧﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ھﯾﭼﮕﺎه ﭘروﻧده ی ﻗﺗل ذﮐﯾﮫ
ذﮐﯽ ﺑدرﺳﺗﯽ دﻧﺑﺎل ﻧﺷد و ھﻧوز ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ در ﻗﺗل وی دﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔزارﺷ ﮕران ﺑدون ﻣرز ﭼﻧدﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در اﯾﻧﺑﺎره ﺻﺎدر ﮐرده و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرای ﻣﺷﺧص
ﺷدن ﻋﺎﻣﻼن و اﻧﮕﯾزه ﻗﺗل ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون در اﯾﻧﺑﺎره ﺗرﺗﯾب اﺛر داده ﻧﺷده اﺳت .در ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:

در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣت ﺧﺎﻧواده در  ١٦ﺟوزا ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ذﮐﯾﮫ ذﮐﻲ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﻲ،
ﺳﯾﺎﺳﻲ و ﺑرﺧﻲ از دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﻲ ﺷد .ﻋﺑداﻻﺣد رﻧﺟﺑر ﺑﮫ ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ﮔﻔﺗﮫ ﺑود "
اﯾن ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﻲ را ذﮐﯾﮫ ذﮐﻲ ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷت ،ﮐﺎری ﺑود ﮐﮫ او ﻣﻲ ﺧواﺳت اﻧﺟﺎم دھد و ﺑﻌد از ﺷﮭﺎدﺗش
ﻣن ﮐﺎر را ﭘﯾﮕﯾری ﮐردم ".
در ﺷﺑﺎﻧﮕﺎه  ١٥ﺟوزا  ٦ ) ١٣٨٦ژوﺋن  (٢٠٠٧دﺳت ﮐم ﺳﮫ ﻣرد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس وارد ﺧﺎﻧﮫ ی اﯾن
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺷده و ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ھﻔت ﮔﻠوﻟﮫ وی را در ﺑراﺑر ﭼﺷﻣﺎن ﭘﺳر دو ﺳﺎﻟﮫاش ﺗﯾر ﺑﺎران ﮐردﻧد .ذﮐﯾﮫ
ذﮐﯽ ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣدﯾرﯾت ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ را ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده داﺷت از ھﺷت ﺳﺎل ﭘﯾش و در زﻣﺎن
ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن ﺳردﺑﯾر و ﮔوﯾﻧده ی اﯾن رادﯾو ﺑود .در ﺳﺎل  ٢٠٠٢و در ﺑﻌد از ﺳرﻧﮕوﻧﻲ طﺎﻟﺑﺎن ﻣدﯾرﯾت
رادﯾوی ﻣﺳﺗﻘل ﺻدای ﺻﻠﺢ را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾن رادﯾو ﻋﻣدﺗﺎ در ﺑﺎره ی ﺣﻘوق ﺑﺷر و
آﻣوزش ﺑﮫ زﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﺎره ﻣﺷﺎرﮐت زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود .ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ رادﯾو ﺻدای ﺻﻠﺢ را "ﺧﺎﻧﮫ
ی ھﻣﮫ ی ﺷﮭروﻧدان" ﻣﻲ داﻧﺳت و ﻣﻲ ﮔﻔت "اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﻲ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم آزاداﻧﮫ ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﺳﺧن
ﺑﮕوﯾﻧد ".اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ھﻣﮑﺎران اش ﺑﺎرھﺎ از ﺳوی ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻣﺣﻠﻲ ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد.ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﻧﺗﻘد ﺑود ،وی ﻋﻠﻧﺎ از ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و طﺎﻟﺑﺎن اﻧﺗﻘﺎد ﻣﻲ ﮐرد.
در ﺳﺎل  ٢٠٠٢وی در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ﺑر ﺗﮭدﯾدات و ﻓﺷﺎر ھﺎی اﻋﻣﺎل ﺷده
ﺑر وی و رادﯾو ﺻدای ﺻﻠﺢ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود .در ﻣﺎرس  ٢٠٠٥ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﮭﺎر زن ﻣﻌروف
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ از ﺳوی ﻓﯾﻠم ﻣﺳﺗﻧدی ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﯾوﻧﺳﮑو ﺑﮫ ﺳراﺳر ﭼﮭﺎن ﻣﻌرﻓﻲ ﺷد.

ﺷﮑﯾﺑﺎ ﺳﻧﮕﮫ آﻣﺎج
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ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺗل ﺷﮑﯾﺑﺎ ﺳﻧﮕﮫ آﻣﺎج ﻧﯾز ﻣﺷﺧص ﻧﺷدﻧد.
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ھﻧوز ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺷﮑﯾﺑﺎ ﺳﻧﮕﮫ آﻣﺎج ﯾﮏ ﮔوﯾﻧده ی ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺷﻣﺷﺎد در  31ﻣﯽ ﺳﺎل  2007در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﺑﺷﯾر ﻋﺎطف ﯾﮑﯽ از ﻣﺳووﻟﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺷﺎد ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ " :ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﭘﯾش از وﻗوع اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺷﮑﯾﺑﺎ ﻣﺎدرش را ﺻدا زده و ھﻣزﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾن ﺻدا ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده او ﺻدای ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ای را ﺷﻧﯾدﻧد ".او ﻣﯽ اﻓزاﯾد " :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﺷﮑﯾﺑﺎ وارد اﺗﺎق او ﺷدﻧد ،ﺟﺳد ﺧون آﻟود ﺷﮑﯾﺑﺎ را دﯾدﻧد ﮐﮫ از ﻋﻘب ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻى
ﮐﻣر او اﺻﺎﺑت ﮐرده ﺑود" .

ﻋﺑداﻟﻣﻧﯾر
او ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﺟوزﺟﺎن ﺑود .ﻋﺑداﻟﻣﻧﯾر در ﺗﺎرﯾﺦ  27دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل  2007زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد ﮐﮫ ﺳوار ﯾﮏ ﺑس ﺑود و ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﮫ ﺑس ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .او ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی ﯾﮑﯽ از ﺳﺎرﻗﺎن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.

ﮐﺎرﺳﺗن ﺗوﻣﺎﺳن

ﮐﺎرﺳﺗن ﺗوﻣﺎﺳن ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ی "داگ ﺑﻼده" ﻧروژ در ﮐﺎﺑل و در اﺛر ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ی
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ھﺗل "ﮐﺎﺑل ﺳرﻧﺎ" در ﺗﺎرﯾﺦ  8ﺟﻧوری ﺳﺎل  2008ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ھﻔت ﺗن دﯾﮕر ﻧﯾز در اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﭼﻧد روز ﭘس از اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮭﺎر ﺗن را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن در اﯾن
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد.
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ﻣن در ﺷﮭر اﺳﻠو ،ﺑﮫ دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ی داگ ﺑﻼده ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﻣﺎﺳن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد رﻓﺗم و ﻋﮑس ھﺎی او را
دﯾدم و ﺑﺎ ﺗوره ﺑرﮔﺳﺎﮐر ) (Tore Bergsakerﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران داگ ﺑﻼده و ھﻣﮑﺎر ﺗوﻣﺎﺳن
ﺻﺣﺑت ﮐردم .دورﺑﯾن ﺷﮑﺳﺗﮫ و از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده ی ﺗوﻣﺎﺳن در ﺣﻣﻠﮫ ی طﺎﻟﺑﺎن )ﺟﻠد ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب( ﺑﮫ ھﻣراه
ﯾﮏ ﺣﺎﻓظﮫ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻋﮑس و ﻋﮑس ﺗوﻣﺎﺳن ،در ورودی روزﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺟﮫ را ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮑﺎران
و دوﺳﺗﺎن ﺗوﻣﺎﺳن ﺑﮫ ﯾﺎد او ،ﯾﮏ ﺟﺎﯾزه ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﻓرھﻧﮕﯽ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺧطر ھﺳﺗﻧد داده ﻣﯽ ﺷود .در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  2008ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﺎﯾزه ی ﺗوﻣﺎﺳن ﮐﮫ ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﮐرون
ﻧروژی ﺳت ،ﺑﮫ اﻧﺟﻣن ﻗﻠم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﺷد.

92

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

ﺻﻣد روﺣﺎﻧﯽ

ﺻﻣد روﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺧش ﭘﺷﺗوی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و در ﺗﺎرﯾﺦ  7ﺟون ﺳﺎل
 2008در ﻣﺳﯾر راه ﻣﻧطﻘﮫ ی "ﻧﺎوه" در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد رﺑوده ﺷد و ﯾﮏ روز ﺑﻌد ﺟﺳدش ﮐﮫ در آن اﺛر
ﺷﻠﯾﮏ ﺳﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﺷﺧص ﺑود ،ﮐﺷف ﺷد .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺑوده ﺷدن و ﻗﺗل ﺻﻣد روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن
ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد اﻣﺎ آﻧﺎن اﯾن ﻣوﺿوع را رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔزارش ھﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷده ای ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر و ﺑرﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در ﻗﺗل وی دﺳت دارﻧد.

ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد

ھﯾﭻ ﻓرد و ﮔروھﯽ ﻣﺳووﻟﯾت ﻗﺗل ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد را ﺑر ﻋﮭده ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آزاد و ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ،ھم ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن و ھم ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻗﺗل وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد روز دھم ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2009در ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد.
او ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ ی ﺳﯽ ﺗﯽ وی ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد در ﺳﺎل  2007ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻗﻧدھﺎر ﺑﺎزداﺷت ﺷد و ﯾﺎزده ﻣﺎه را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن در زﻧدان اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﺳر ﺑرد.
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ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی

ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر در وﻻﯾت ﻗﻧدوز ھﻣراه ﺑﺎ ھﻣﮑﺎرش "اﺳﺗﯾﻔن ﻓرل" ﮐﮫ ھر دو ﺑرای ﻧﯾوﯾﺎرک
ﺗﺎﯾﻣز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد .ﮐﻣﺎﻧدوھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑرای ﻧﺟﺎت
ﺟﺎن آﻧﺎن وارد ﻋﻣل ﺷده اﻧد اﻣﺎ ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی و اﺳﺗﯾﻔن
ﻓرل ھر دو ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ی ﮔزارش از ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ
ﺟﻧوب ﻗﻧدوز رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧﺑر اﺳﺎرت اﯾن دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر را ﻣﺧﻔﯽ
ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺑودﻧد و ﻣﻧﺎدی در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای آزادی آﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.

ﮔرﭼﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺗرﺟم و ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎن ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد و ادﻋﺎ ﺷده ﮐﮫ او
در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت آزاد ﺳﺎزی اش ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻣﺎ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن "اﺟﻣل
ﻧﻘﺷﺑﻧدی" دارد.
ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔوﯾﯽ ﺟﺎن ﺷﮭروﻧداﻧش اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد و ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی و
ﻣﻧﺎدی اﻧﺟﺎم ﻧدادﻧد.
ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،طﺎﻟﺑﺎن را ﻣﺳوول ﮐﺷﺗن ﻣﻧﺎدی ﻣﯽ داﻧﻧد و طﺎﻟﺑﺎن اﯾن ﻣوﺿوع را رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ
ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ھر دو طرف ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎدی را ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

اﺳﺗﯾﻔن ﻓرل ﺑﮫ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣز ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ھﻠﯾﮑوﭘﺗر ﺑﮫ ﻣﺣل اﺧﺗﻔﺎی آﻧﺎن
ﯾورش آوردﻧد ،آﻧﺎن ﺗﺻور ﮐردﻧد ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن آﻧﺎن را ﺧواھﻧد ﮐﺷت و او و ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی ﻓﮑر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
از آﻧﺟﺎ ﺑﯾرون ﺑروﻧد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﮔرﯾﺧﺗﻧد و اطراف آﻧﺎن ﺟﻧﮓ و درﮔﯾری ﺑود .ﻓرل ﻣﯽ ﮔوﯾد در آن
ﺣﯾن ﺻداھﺎی اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﻧد.
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اﻧور ﺻﺎﻟﺢ و ﺟﺎن ﷲ ھﺎﺷم زاده دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد
اﻧورﷲ ﺻﺎﻟﺢ و ﺟﺎن ﷲ ھﺎﺷﻣﯽ دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد .اﻧور ﷲ
ﺻﺎﻟﺢ در اواﯾل ﺳﺎل  2007در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ھوﯾت ﻗﺎﺗﻼن
ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺷﺧص ﻧﺷده اﺳت .ﺻﺎﻟﺢ ﺑرای ﯾﮏ رادﯾو در وﻻﯾت ﺧوﺳت ،ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای در ھﻣﯾن وﻻﯾت و ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﺎر ﮐرده ﺑود.
ﺟﺎن ﷲ ھﺎﺷم زاده ﻧﯾز در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  2009در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧﯾﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﺎزم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑود ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .او ﺑرا ی ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺷﺎد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ از
ﻣﻧﺗﻘدان طﺎﻟﺑﺎن ﺑود .ﻣﺳووﻟﯾت ﻗﺗل وی را ﮐﺳﯽ ﺑر ﻋﮭده ﻧﮕرﻓﺗﮫ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺗل ﺳﺎﯾر
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
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ﭼﮭﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی اﻋدام ﺑودﻧد
 -ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی و ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ

ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی

در آﻓﺗﺎب ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺗﻘﺎدی ﻣﺗﻌددی ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷد ﻣﺎﻧﻧد "ﻣﺎرﺷﺎل ﺻﺎﺣب ﺳﻼم" ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ای اﻧﺗﻘﺎدی درﺑﺎره
ی ﻣﺣﻣد ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم ﺑود ﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺳﺧت اﻧﺗﻘﺎدی درﺑﺎره ی ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ در ﮐﻧﺎر ﯾﮏ طرح
ﮐﮫ او ﯾﻌﻧﯽ رﺑﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﺧرﯾب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت .اﻧﺗﺷﺎر دو ﻧوﺷﺗﮫ ی دﯾﮕر ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن "ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣﻘدس" و
"دﯾن  +ﺣﻛوﻣت = اﺳﺗﺑداد" ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻻزم را ﺑرای ﺑﺎزداﺷت ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب ﺑوﺟود آورد.
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ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮐﻣﺗر ﺑود ،ﺑﯾﺷﺗر ﺷد .ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب و ﺷﺧص ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣرگ و
رﺑوده ﺷدن ﺗﮭدﯾد ﺷدﻧد .ﯾﮑﯽ از ﺗﮭدﯾد ھﺎ ﭼﻧﯾن ﺑود:
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ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣﺎره ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی "آﻓﺗﺎب" ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2003ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .اﯾن
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای اﻧﺗﻘﺎدی ﺑود ﮐﮫ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی ﺣﮑوﻣت ﺑوﯾژه ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران در ﻗدرت،
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ دﺳت داﺷﺗﻧد اﻧﺗﻘﺎدات ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﮐرد" .ﻣﺣﻣد ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم" وزﯾر دﻓﺎع" ،ﯾوﻧس
ﻗﺎﻧوﻧﯽ" وزﯾر ﻣﻌﺎرف" ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻘق" وزﯾر ﭘﻼن ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی" ،ﮐرﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ" ﻣﻌﺎون رﯾﯾس ﺟﻣﮭور،
"ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ" رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺣﮑوﻣت ﻣﺟﺎھدﯾن و "ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف" ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺻﻠﯽ
ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ از اﻧﺗﻘﺎدات ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن آﻓﺗﺎب در اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧدﻧد .اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑر
اﺳﺎس ﮔزارش ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺎﻧﻧد "دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر" ﻣﺳﺗﻘر در ﻧﯾوﯾﺎرک ،در
ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت داﺷﺗﮫ و از ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ھﺳﺗﻧد .دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر
در ﺑﺧﺷﯽ از ﮔزارﺷﯽ ﻣﻔﺻل ﺑﺎ ﻋﻧوان" ﮐﺷﺗن ﺗو ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن ﺑرای ﻣﺎﺳت" ) Killing You is a Very
 (Easy Thing For Usﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧده ی ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﻓﺗﺎب ﻣﯽ ﭘردازد.

ﺷﻣﺎ درﺑﺎره اﺳﺗﺎد ﻣﺣﺗرم ﺳﯾﺎف ﯾﮏ ﮐﺎرﺗون ﺳﺎﺧﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺗوھﯾن ﮐردﯾد .ﺑﮭﺎی ﮐﺎرت را ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت
ﮐﻧﯽ .در ﭘﻐﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻣت )ﭘﻐﻣﺎن در ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑل ﺟﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎف زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد( و اﺧﺗطﺎف ﺗو
ﺑرای ﻣﺎ آﺳﺎن اﺳت".
در ﺗﮭدﯾدی دﯾﮕر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ "ﺑﺗرس از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ دوﺑﺎره ﺷروع ﺷود و ﺑﺎ ﭼﺷﻣت ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣردم "ھزاره" را ﻣﯽ ﮐﺷﯾم ،آﻧوﻗت ﺟرات ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺻداﯾت را ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﺗرم ﺳﯾﺎف ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯽ".
ﺗﮭدﯾدی از اﯾن دﺳت ﺑرای ﻣن ﺗﮭدﯾدی ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻧﺎﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧدان اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودم و
ﺑﺎزﺟوﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد " ھﻧوز زﻣﺎن آن ﻧرﺳﯾده ﮐﮫ ﯾﮏ ھزاره از ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧد ".ﯾﺎ ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ
از ﮐﺷﺗﺎر دوﺑﺎره ی ﻣردم ھزاره ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﺣﺿوری اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت.
اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﺎر او ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﺗﮭدﯾدش ﻣﯽ ﮐردﻧد.
روزی ﯾﮑﯽ از ﻣدﯾران ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﻧﺎم "ﭘﯾﺎم ﻣﺟﺎھد" ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ "ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ" ﺑرھﺎن
اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ و ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ "ﺷورای ﻧظﺎر" اﺳت ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﺎر او ﻣﯽ آﯾد و ﺑﯾرون دﻓﺗر ،ﻣﮭدوی را ﺑﮫ داﺧل
ﻣوﺗر ﺧود ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﻣﮭدوی ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﺗو در اﯾﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﮑرده ای و ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑرای
ﺗو ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﻣردم ﺳﻼح در دﺳت دارﻧد و ﺗو ﺑﺎﯾد اﯾن واﻗﻌﯾت را ﺑﻔﮭﻣﯽ".
اﯾن ﻣدﯾر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ ﺷورای ﻧظﺎر اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن او ﺑوده ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺎﻧﻊ
ﺷده و ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﺑﮫ او )ﻣﮭدوی( آﺳﯾﺑﯽ ﺑرﺳد .او اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣراﻗب رﻓﺗﺎرت ﺑﺎش ﮐﮫ ﺗﺎﺳف ﻧﺧوری.
"ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑراﺣﺗﯽ ﺗرا ﺑﮑﺷﯾم و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﺷود" ،اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘﯾﺎم ھﺎ و ﺗﮭدﯾد ھﺎ اﻓزاﯾش
ﭼﺷﻣﮕﯾر ﯾﺎﻓت.

ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻧﺗﻘد ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺗوھﯾن ﺑﮫ اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ﺣرﺑﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﯾﺎدم ﻣﯽ
آﯾد ﺳﺎل  2006زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﮑﯾم ﺻﻠﺢ رﻓﺗﮫ ﺑودم و از "ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی" رﯾﯾس
اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون و رﯾﯾس ﺳﻧﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرﺳﯾدم ،ﭼرا ﺑﮫ اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﭘول ،زﻣﯾن و ﭘﺳت و ﻣﻘﺎم
ﻣﯽ دھد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﻧد .ﻣﺟددی ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺧدا و رﺳول آن ھﺎ را ﺑﺑﺧﺷد و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗم ﻣﮕر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺧدا و رﺳول ھﺳﺗﯽ ،اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺟددی ﺑﮫ طرﻓم ﺣﻣﻠﮫ ور
ﺷدﻧد و ﻣرا از دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗﻧد.
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ﻣﮭدوی ﻣوﺿوع را ﺑﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ طرح ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻌﺎون اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ "ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد
ﻣﺑﺎرز" ﺑﮫ وزارت داﺧﻠﮫ اطﻼع ﻣﯽ دھد .وزارت داﺧﻠﮫ ﭼﻧد ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﮫ دﻓﺗر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی
آﻓﺗﺎب ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد اﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﺑزودی ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﺑﻌدا ﺑﮫ دﻓﺗر آﻓﺗﺎب آﻣده و ﺑﮫ
ﻣﮭدوی ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی وزارت داﺧﻠﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﮐﺎرﻣﻧدان آﻓﺗﺎب ﻣﺣﺎﻓظت
ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب ﺑﮫ ﻣردم و اﺳﻼم ﺗوھﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻧﻘد ﻋﻣﻠﮑردﺷﺎن را ﺗوھﯾن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﻣﻧﺗﻘدان
ﻣﯽ ﭘردازﻧد.
ﻋﻠﯽ رﻏم ھﻣﮫ ی ﺗﮭدﯾد ھﺎ ،آﻓﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﺷرات ﺧود اداﻣﮫ داد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  2003ﯾﮑﯽ از
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎدر در ﺳﯾﺳﺗم اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .در  16ﺟون " 2003ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﺷﯾﻧواری" ﻗﺎﺿﯽ
اﻟﻘﺿﺎت و رﯾﯾس دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دادﺳﺗﺎن ﮐل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و در آن ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب
را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗﺎﺧﺗن ﺑﮫ "اﺳﻼم"" ،ﺟﮭﺎد" و "ﻣﺳﻠﻣﯾن" ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد "در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﻣﻠﺣدی ﺗﺎ اﯾن ﺣد
ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم ﺗﻌرض ﻧﮑرده ﺑود".
ﺷﯾﻧواری در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ دﺳﺗور ﺑﺎزداﺷت ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب ،ﺗرﺗﯾب ﭘروﻧده ﺑرای آﻧﺎن و ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘروﻧده در
زودﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ دادﮔﺎه را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

98

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

وﻗﺗﯽ رﯾﯾس دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑردش در ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی آﻓﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ،ﺑﺟﺎی
ﭘﺎﺳداری از ﻗﺎﻧون ،ﺑدون طﯽ ﻣراﺣل اداری و ﺑرﮔزاری دادﮔﺎه ،ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﮐﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﺗﻌرض ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﻼم ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﯾرﯾن ِ ﺑﮫ زﻋم ﺧودﺷﺎن ﻣﻠﺣد و ﺑﯽ دﯾن ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷدﯾد ﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ "اﻋدام" در اﻧﺗظﺎر ﻣدﯾران ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﻓﺗﺎب اﺳت.
ﻓردای آن روزی ﮐﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﺷﯾﻧواری ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ دادﺳﺗﺎن ﮐل ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ،ﯾﻌﻧﯽ در  17ﻣﺎه
ﺟون ﺳﺎل  ، 2003ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی اﺳﺗﻌﻼم دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده و دﺳﺗور ﭘﯾﮕﯾری ﭘروﻧده ی
ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻌﻼم دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎرﻧواﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ دو ﻧوﺷﺗﮫ ی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ
آﻓﺗﺎب )"ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣﻘدس" و "دﯾن  +ﺣﻛوﻣت = اﺳﺗﺑداد"( اﺳﺗﻧﺎد ﺷده و ﺣﺎﻣد ﮐرزی در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ
اﺳت:
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" ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد:
 27ﺟوزا 1382
از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣطﺎﻟب ﻧﺷر ﺷده در ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﻓﺗﺎب ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﺎﻟﯽ دﯾن اﺳﻼم و ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری ﮐﺷور
اﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻟوی ﺧﺎرﻧواﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﻣوﺿوع ﻣﻧظور اﺳت.
ﺣﺎﻣد ﮐرزی"

در ھﻣﺎن روز  17ﺟون ﺳﺎل  2003ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی و ھﻣﮑﺎرش "ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس
ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد.
ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی در ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﻣن ،ﺿﻣن ارﺳﺎل اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﻧده اش ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
"ﺳﯾﺎف ،آﯾت ﷲ ﻣﺣﺳﻧﯽ و ﺗﯾم ﺷورای ﻧظﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎھم ﻋﻠﯾﮫ آﻓﺗﺎب
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ آﻓﺗﺎب در ﻣﻘﺎﻻت ﻓراوان ﺧود ﻋﻣﻠﮑرد ﺧوﻧﯾن ﻣﺟﺎھدﯾن ،ﺳﯾﺎف ،ﻣﺣﺳﻧﯽ و
ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﮭﯾم را ﻣورد ﺑررﺳﯽ و دﻗت ﻗرار داد ،ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ) ﺷورای ﻧظﺎر ﺳﺎﺑق( دو
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﺷر ﺷده در ﺷﻣﺎره ﺑﯾﺳﺗم آﻓﺗﺎب را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻗرار داده و ﺗﻌداد ﺑﯾﺳت -ﺳﯽ ﺗن از ﻋﻠﻣﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود
را ﺟﻣﻊ ﮐرده و ھﻣﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ دﻓﺗر ﻗﺎﺿﯽ ﺷﯾﻧواری ،رﺋﯾس وﻗت ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ او ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ
ﺑرﻧد ﮐﮫ ﻧﺷرﯾﮫ آﻓﺗﺎب ﺑﮫ اﺳﻼم ) ﻣﺟﺎھدﯾن ( ﺗوھﯾن ﮐرده اﺳت .آﻧﺎن ﺷﯾﻧواری را ﺑﺎ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑدون
وﻗت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐرزی ﻣﯽ روﻧد .ﮐرزی در ﺣﺎل ﺳﻔر ﺑﮫ اﯾران ﺑود .ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻋﻠﻣﺎ و ﺑﮫ وﯾژه رﺋﯾس ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺣﮑم دﺳﺗﮕﯾری ﻣرا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد.

در ﺷب ﻧﺧﺳت دﺳﺗﮕﯾری ،ﻟوی ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﺣﮑم ﺷﮑﻧﺟﮫ ) ﺗﻔﺗﯾش ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺧﺎص( را ﺻﺎدر ﮐرده ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺧﺑر ﺑﺎزداﺷت  ،آﻧﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد دﺳت ﺑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑزﻧﻧد.

اﻣﺎ ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف :ﮔرﻧﮕﮭدار ﻣن آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم /ﺷﯾﺷﮫ را در ﺑﻐل ﺳﻧﮓ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد".
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ﺣﻔﯾظ ﻣﻧﺻور ،رﺋﯾس ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷورای ﻧظﺎر و ﻣدﯾر ﭘﯾﺎم ﻣﺟﺎھد ،ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﭘول ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان
اداره ﺧدﻣﺎت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری آﻓﺗﺎب ،ﺗواﻧﺳت ﺳﯽ دی آﺧرﯾن ﺷﻣﺎره آﻓﺗﺎب را ﻣورد دﺳﺗﺑرد ﻗرار داده و آﻓﺗﺎب
ﺷﻣﺎره آﺧر را ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧد .در ﺷﻣﺎره ﺟﻌﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣن و آﻗﺎی ﭘﯾﺎم ﻣورد دﺳﺗﺑرد
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻧﺷرﯾﮫ ﺟﻌﻠﯽ طﯽ ﯾﮏ ﮐﻣﭘﺎﯾن وﺳﯾﻊ ﺑﮫ اﮐﺛر وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ه و ﺑر اﺳﺎس
ﻧﺷرﯾﮫ ﺟﻌﻠﯽ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی وﻻﯾﺎت ﻓﺗوای ﻗﺗل ﻣرا ﺻﺎدر ﮐردﻧد .ﺳﺗره ﻣﺣﻣﮑﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻓﺗوای ﻋﻠﻣﺎ
و ﺑدون داﯾر ﮐردن ﻣﺣﮑﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺣﮑم اﻋدام ﻣﺎرا ﺻﺎدر و ﺑﮫ ﻟوی ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﺳﭘرد.
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ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻼم ﻟوی ﺳﺎرﻧواﻟﯽ از رﺋﯾس دوﻟت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،آﻧﺎن ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ از رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﯾﮏ ﺣﮑم ﮐﻠﯽ)ﺑدون ذﮐر ﻧﺎم اﻓراد ﻣﺷﺧص ،ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ آﻧﺎن و  ( ..راﻋﻠﯾﮫ ﻧﺷرﯾﮫ آﻓﺗﺎب
ﺑﮕﯾرﻧد.

ﺑﺎزداﺷت ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی و ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ و اﺣﺗﻣﺎل اﻋدام آﻧﺎن ﯾﮏ ﺧﺑر ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﮔوار ﺑرای
ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟرج ﺑوش ﻣدام از
آوردن دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،دو روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺷدﯾدﺗرﯾن
ﻣﺟﺎزات روﺑرو ﺑودﻧد.
"اﺧﺿر اﺑراھﯾﻣﯽ" ﻓرﺳﺗﺎده ی وﯾژه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﺎر آزادی اﯾن دو روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﯽ
ﺷود اﻣﺎ ﮔروه ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑﺎ اﯾن اﻣر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ ﮔروه ﺑﻧﺎم " ﻧﮭﺿت ﺟواﻧﺎن ﺣرﮐت اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب را ﺑﮫ "ﮐﻣوﻧﯾﺳت" ﺑودن ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺧﺿر اﺑراھﯾﻣﯽ
را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ وﮐﻼﻟت از دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
در ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب در ﺑﺧش ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﻧوﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ ﻧﻘد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺣﺎﻣﯾﺎن دﯾن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺎم
ھﺎی ﻣﻔﺗﯽ و ﻣﻼ و ﻣوﻟوی را ﯾدک ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و آن ھم ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات را ﺑﮫ ھﻣراه
دارد .آﻧﺎن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از ﺑﯽ ﺳوادی درﺻد ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را ﺑﺎ
ﻧﺎم ھﺎی ﻣرﺗد و ﺑﯽ دﯾن ﻣﯽ راﻧﻧد .ﺣﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﭘدﯾده ی "ﮐﻣوﻧﯾزم" ﺑﺎﺷد ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود
را ﺣﺎل ﭼﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻏﯾر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ ﻋﻧوان ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﮐﺎﻓر طرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن طرد ﮐردن ھﺎ
اداﻣﮫ دارد .ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﮐﻣوﻧﯾزم ﺑﺎﺷد )ﺧوب ﯾﺎ ﺑد( ،ﺑرداﺷت ﻣطﻠﻘﯽ از ﮐﻣوﻧﯾزم اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ دﯾن و ﺑﯽ دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻋدام ﺷود.
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ﻧﺷرﯾﮫ ی "اﻻﺳﻼم" ارﮔﺎن ﻧﺷراﺗﯽ ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )رﯾﯾس ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی
ﺷﯾﻧواری ﺳت(ﻋﻧوان اﺻﻠﯽ ﻧﺷرﯾﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ی ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب اﺧﺗﺻﺎص داد و ﻧوﺷت ﮐﮫ "ﮐرزی
ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﺟﺎھد و ﻓرزﻧد ﺷﮭﯾد و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﺟﺎھد و اﯾﺛﺎرﮔر ،ھرﮔز
ﺑﺧﺎطر ﺧوش ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺷﺗﯽ ﺟﮭﺎدﮔرﯾز و اﺳﻼم ﺳﺗﯾز ﺣﺎﺿر ﻧﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑر ﺳر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾن و
اﻋﺗﻘﺎدات اﯾن ﻣﻠت ﻣﺟﺎھد ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﭘردازد و ﺑﺎ وﺟود ھﯾﺎھوی اﯾن ﻗﻣﺎش ﻋﻧﺎﺻر ،ﻓرﻣﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ را
ﺻﺎدر ﮐرد".
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ﻗﺑﻼ در ﺑﺧش "ﻋواﻣل ﺳﺎﻧﺳور" و وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﻧوﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ در اواﯾل رژﯾم ﮐرزی و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ "ﺳﯾد ﻣﺧدوم رھﯾن" وزﯾر ﺑود و " ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻣﺑﺎرز" ﻣﻌﺎون وی ،اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺷش ﻣﯽ
ﮐرد ﻧﻘش ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻣﯾﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺷﺎﮐﯾﺎن آﻧﺎن را ﺑﺎزی ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺧود اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻧﺳور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷد" .ﻣﺳﻌود ﻗﯾﺎم" ﮔزارﺷﮕر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول
ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﻣر ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ﮐﮫ ﭘروﻧده ﻋﻠﯾﮫ او ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود ،وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ و ﺷﺧص وزﯾر ﻣﺧدوم رھﯾن ،ﺑﮫ ﺷﺎﮐﯾﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ او
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﻌود ﻗﯾﺎم ﺟوان اﺳت و ﺧﺎم اﺳت و از ﭘﯾﮕﯾری ﭘروﻧده اش ﻣﻧﺻرف ﺷوﯾد .اﯾن ﻧوع ﺑرﺧورد
وزارت اطﻼﻋﺎت ﻓرھﻧﮓ ،ﻧﮫ اﻧﺟﺎم آن وظﯾﻔﮫ ای ﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑر آن
ﻧﮭﺎده و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻧوﻋﯽ ﺗﺣﻘﯾر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و دﺳت اﻧدرﮐﺎران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧد روز ﭘس از ﺑﺎزداﺷت ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی و ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺳﯾد ﻣﺧدوم رھﯾن وزﯾر وﻗت اطﻼﻋﺎت
و ﻓرھﻧﮓ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و ﺧواﺳﺗﺎر آزادی آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷود .او در ﻧﺎﻣﮫ ی ﺧود ﺑﮫ
ﮐرزی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودن اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺦ دارﻧد ،از ﺷﯾوه ﻧﮕﺎرش دو ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود
راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،آﺷﻔﺗﮕﯽ رواﻧﯽ ﺑﺣران  23ﺳﺎﻟﮫ در ﺟواﻧﺎن ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت ،از ﺗﺟرﺑﮫ ی ﮐﺎﻓﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎری ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد و در ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﮐﺷور و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧوﯾش ھﺳﺗﯾم ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺻﻼح و ﺗﺻﺣﯾﺢ ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﺧﺷﺎﯾش و ارﺷﺎد ﺟواﻧﺎن از طرﯾق ﻣوﻋظﮫ ﺣﺳﻧﮫ ،ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻟﯾم واﻻی اﺳﻼﻣﯽ و ﺻﺑر ﻗرآﻧﯽ در ﻣطﺎﺑﻘت اﺳت ،ﺗﻣﻧﺎ ﻣﯾدارم دﺳﺗور دھﯾد ﺗﺎ دو ﺗن ﻧوﯾﺳﻧده ﻣوﺻوف
از ﻣﺣﺎﻓظت اﻣﻧﯾﺗﯽ آزاد ﮔردﻧد.
ﺣﺎﻣد ﮐرزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯾد ﻣﺧدوم رھﯾن ،دﺳﺗور آزادی ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی و ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ دﺳﺗور ﻣﯽ دھد آﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻدور ﺣﮑم دادﮔﺎه آزاد ﺷوﻧد.
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در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ﺑﺎزداﺷت ﺑﺳر ﺑردﻧد ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط آﻧﺎن اﻧﺟﺎم دادﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾز ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻓﺷﺎرھﺎی زﯾﺎدی را ﺑر ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮐرده و ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور ﺳﻧﮕﯾن
ﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻋدام ﺑودﻧد.

ﭘروﻧده ی ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ،ﭘوﻟﯾس ،دادﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣﺣﮑﻣﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.

اداﻣﮫ ی اﯾن وﺿﻌﯾت ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ اﻣﮑﺎن اﻋدام اﯾن دو روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر وﺟود داﺷت ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑود .آﻧﺎن
ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺧود و ﺧﺎﻧواده ی ﺧود و اداﻣﮫ ﮐﺎر ،راه ﺗﺑﻌﯾد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد.
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آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی ﭘﯾش از ﺑﺎزداﺷت ﺗﮭدﯾد ﺷده ﺑود ﮐﮫ "ﮐﺷﺗن ﺗو ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن اﺳت" ﺑواﻗﻊ
ﮐﺷﺗن او ﺑرای ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن آﺳﺎن ﺑود .ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران در ﭼﻧد دھﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗﺎر وﺳﯾﻊ
ﮐودﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻣردان ﺷده اﻧد و در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﮫ ی ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺟزاﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﺗﻌرﯾف ﺷده  ،اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ،
ﮐوچ اﺟﺑﺎری و ﻧﺳل ﮐﺷﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ی اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺳت.
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ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب

در ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2005ﺧﺑری از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺑر
ﺗﮑﺎن دھﻧده ﺑرای روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑود .ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ی
"ﺣﻘوق زن" ﺑﮫ ﺟرم ﺗوھﯾن ﺑﮫ اﺳﻼم ﺑﺎزداﺷت ﺷد .اﯾن ﺧﺑر ﺑﮫ ﺳرﻋت در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎزﺗﺎب
ﭘﯾدا ﮐرد و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرای دﻓﺎع از اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر وارد ﮐﺎر ﺷدﻧد.
ﻣﺟﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐرد ﻋﻧوان "ﺣﻘوق زن" را ﺑﺎ ﺧود داﺷت و در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧﺎن
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑرده ،ﯾﮏ آﻟت دﺳت و ﯾﮏ ﺟﻧس دوم ﺑرای ﺑرآوردن ﺧواھﺷﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﻣردان ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﻣردان و زﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و آن را ﻋدول از ﻓراﻣﯾن اﺳﻼم ﻣﯽ
داﻧﻧد .در ﻣﺟﻠﮫ ی ﺣﻘوق زن ﮐوﺷش ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﺎ ﻧظرات ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن درﺑﺎره ی زﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده ﺷود و
ﻣدﯾر ﻣﺳوول آن در ﺗﻼش ﺑرای طرح و ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل و ﻧﻘد ﻧظری آن ﺑود.

در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﺑﺎ ﻋﻧوان "ارﺗداد از دﯾدﮔﺎه ﻗرآن" ﮐﮫ در ﺷﻣﺎره ھﻔﺗم اﯾن ﻣﺟﻠﮫ
ﻧﺷر ﺷده ﺑود ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
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" ارﺗداد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣرﺑﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﻣذھﺑﯽ و وﺳﯾﻠﮫ ی ﺳرﮐوب و ﺧﺷوﻧت در اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳﺗم
ﭘﯾﺷﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﻣﺎﻧﻊ ﺗرﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻠﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردﯾده و از ﺳوی دﯾﮕر ﻧﺧﺑﮕﺎﻧﯽ را از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت".
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دﻟﯾل ﺑﺎزداﺷت ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻧوان "ارﺗداد از دﯾدﮔﺎه ﻗرآن" اﻋﻼم ﺷد .در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﮐوﺷﯾده ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﻧظر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺑﺎره ی ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از دﯾن اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ از
اﺳﻼم ﺑﮫ دﯾن دﯾﮕری ﻣﯽ رود ،ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده ﺷود .ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧﺎرج ﺷدن از اﺳﻼم و اﺧﺗﯾﺎر
ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷدن از اﺳﻼم و ﮔروﯾدن ﺑﮫ دﯾن دﯾﮕر ،ارﺗداد ﻧﺎم دارد و ﺟزای ﻣرﺗد ﻣرگ اﺳت .ﺑﺣث
ارﺗداد ﺑﺻورت ﻧظری در ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻣﺟﻠﮫ ی ﺣﻘوق زن طرح و ﻣدﯾر ﻣﺳوول آن ﺑﺻورت ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺷم
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷد.

" ارﺗدادی ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣطرح ﺷده ﻋﻧوان ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی داﺷﺗﮫ اﺳت ﻧﮫ اﻋﺗﻘﺎدی ﻓﮑری .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺳﺎزﻧدﮔﺎن رواﯾت از ﻣﺷﺎﺑﮭت ﻟﻔظﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﺣﮑﺎم ﺟدﯾده ی را در ﻣﻔﮭوم واژه ی ارﺗداد ﺟﺎی داده اﻧد
و ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺧود ﺑدان ﻣﺗوﺳل ﺷده ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را ﺳرﮐوب ﮐرده اﻧد و اﻻ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم ارﺗداد در
رواﯾﺎت ﻏﯾر از ﻣﻔﮭوم آن در آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت".
" ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﻓﺗوای ﻓﻘﯾﮭﺎن در ﻣورد ارﺗداد و اﺣﮑﺎم آن ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺻﺣﯾﺢ و ﻣﻌﺗﺑری ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺑرﺧﻼف ﻗرآن ﻣﻘدس ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻟذا از ﻧظر اﯾن ﻗﻠم ،ﺗﻣﺎم اﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ ارﺗداد ،اﻋم از ﻗﺗل ،زﻧدان،
طﻼق ،ﺗﻘﺳﯾم ارث و ﻏﯾره ﺑﺎطل اﺳت و ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎ ،ﺑر اﺳﺎس ﻓﺗواھﺎی ﺳﺳت و
رواﯾﺎت ﻣﺟﻌول ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده اﻧد ﻓﺎﻗد ارزش ﺣﻘوﻗﯽ و ﺷرﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد".
ھر ﺟﻣﻠﮫ از اﯾن ﺟﻣﻼت اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن و ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻗدرت را در اﺧﺗﯾﺎر
دارﻧد ،ﮐﺎﻓﯽ ﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده را ﺑﮫ ﯾ ﮑﯽ از ﺷدﯾد ﺗرﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات آن را اﻋدام اﻋﻼم ﮐرده اﻧد
ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد.
ﯾﮑﺳﺎل ﺑﻌد از ﺑﺎزداﺷت ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ،در اواﯾل ﺳﺎل  2006ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھد ﻣﺣﮑﻣﮫ ی ﯾﮏ
ﺷﮭروﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد ﮐﮫ از اﺳﻼم ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮔروﯾده ﺑود و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺧواﺳﺗﺎر اﺟرای
ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣرگ ﺑرای او ﺷدﻧد .اﯾن ﺷﮭروﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن" ﻧﺎم دارد ﮐﮫ
ﭘس از ﺑﺎزداﺷت وی ،رﯾﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ ﺟرج ﺑوش ﺧواﺳﺗﺎر آزادی وی ﺷد و ﭘﺎپ ﺑﻧدﯾﮑت
ﺷﺎﻧزدھم ﻧﯾز در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﮐرزی ﺿﻣن طرح ھﻣﯾن درﺧواﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ " آﻗﺎی ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎ در
راﺳﺗﺎی رﺳﺎﻟت ﻣﺷﺗرک ادﯾﺎن ﮔﺎم ﺧواھد ﺑرداﺷت ﺗﺎ ﭘﯾوﻧد و ﺗﻔﺎھم ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﯾﺎن ادﯾﺎن و ﻣذاھب ﮔوﻧﺎﮔون
ﻣﺣﮑم ﺗر ﺷود".

ﭘس از  21روز ﺑﺎزداﺷت ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ،در ﺗﺎرﯾﺦ  22اﮐﺗﺑر  2005دادﮔﺎھﯽ ﻋﻠﯾﮫ او ﺗﺷﮑﯾل ﺷد.
ﻓﺷﺎرھﺎ ﺑر ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن زﯾﺎد ﺷده ﺑود ﮐﮫ آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎر ﮐﮫ در آن زﻣﺎن  50ﺳﺎل ﺳن داﺷت ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد.
ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر آزادی ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﺷده ﺑود ،ﻣﺎﺟرای دادﮔﺎه را ﭼﻧﯾن
ﺷرح ﻣﯽ دھد:
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"در  ٢٢اﮐﺗﺑر  ٢٠٠٥داﮔﺎه ﺑدوی ﮐﺎﺑل ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﺳردﺑﯾر ﻣﺟﻠﮫ ی ﺣﻘوق زن را ﺑرای ﺗﮑﺛﯾر ﻣﻘﺎﻻت
ﯾﮏ روﺷﻧﻔﮑر اﯾراﻧﻲ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اﺟرای ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﻲ ﮐﮫ دﯾن دﯾﮕری اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻲ ﮐﻧﻧد و
ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﻗطﻊ ﻋﺿو ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ زﻧﺎ ھﺳﺗﻧد را ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﺳت؛ ﺑﮫ دو ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم
ﮐرد.
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در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎزداﺷت ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورھﺎ ھﯾﭼﮑدام ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺻﺎدر ﻧﮑردﻧد و ﻓﻘط اﯾن
ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﻧﮭﺎدھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دﻓﺎع از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑود ﮐﮫ ﺑﺻورت
ﮐﺎﻣﻼ ﺟدی از وی دﻓﺎع ﮐردﻧد.

ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎن ﺣﺎﺿر در دادﮔﺎه  ،ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﺗوﺳط ﻣدﻋﻲ اﻟﻌﻣوم و ﻗﺎﺿﻲ
در ﺑﺎره ی ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﻲ ﻗرار ﮔرﻓت .دادﮔﺎه ﻓﻘط ﯾﮏ ﺳﺎﻋت و ﻧﯾم ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد و
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر وﮐﯾل ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﻘﺎﺿﺎی وی ﺑرای ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن دادﮔﺎه ﺟﮭت آﻣﺎده ﮐردن دﻓﺎﻋﯾﺎت
ﺧود ﻧﯾز ﻣورد ﻗﺑول ﻗرار ﻧﮕرﻓت .ﻗﺿﺎت دادﮔﺎه ﺑﺎ آزادی ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ وی ﻧﯾز ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻣﮑﺎن آﻣﺎدﮔﻲ ﺑرای
ﮐﻔﺎﻟت داﺷت ﻣواﻓﻘت ﻧﮑردﻧد .درﺟﻠﺳﮫ ﻧﺧﺳت دادﮔﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ  ١١اﮐﺗﺑر ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت در
ﺑﺎزداﺷت ﺑودﻧش ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳﯾد ﺗوﺳط دادﺳﺗﺎن ﺷدﯾدا ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﻓﻘط ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ،دادﮔﺎه ﺣﮑم ﺧود را ﺻﺎدر ﮐرد ،اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﻲ ﺗواﻧد
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧد .ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺧود را ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧواﻧد و ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ وی ﻣﻲ
ﺑﺎﯾﺳت در ﺑراﺑر ﻧﮭﺎد وﯾژه ﺑرای ﺟراﯾم ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻣﻲ ﺷد .ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ و از ﭘﯾروان
ﻧظرات ﻓﻘﮭﻲ آﯾت اﻟﮫ ﻣﻧﺗظری روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ آﯾت اﻟﮫ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ اﯾران
اﺳت ،اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑرﺧﻲ از رھﺑران ﺷﯾﻌﮫ ﻣذھب را ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری و ﻣﺣﮑوم ﺷدن در دادﮔﺎه را ﻣﺣﮑوم
ﮐرد.
در ﭘﺎﯾﺎن دادﮔﺎه اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر  ٥٠ﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﺑﮫ زﻧدان ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .وی از ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺗﮕﯾری
در اول اﮐﺗﺑر ﺗﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور دادﺳﺗﺎن در ﯾﮑﻲ از ﻣراﮐز ﭘﻠﯾس در ﺑﺎزداﺷت ﺑﺳر ﻣﻲ ﺑرد.
ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب در زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دھد ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧﻠﻔﺎت از ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ھﻣﮕﺎﻧﯽ  ،ﻧﮭﺎد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻗواﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای رﺳﯾدﮔﻲ ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻲ ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود وی را از ﺳردﺑﯾری ﺑرﮐﻧﺎر اﻣﺎ اﺗﮭﺎم ﮐﻔر و ﯾﺎ ارﺗداد را وارد ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﺑود".

ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  18اﮐﺗﺑر ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود و ﺑرﺧﻼف اﻋﻼم
ﻧظر اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﮫ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب را ﺑدﻟﯾل ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮕﯽ از ﻣدﯾرﻣﺳووﻟﯽ ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرده ﺑود ،روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران ،ﻣﺟﻠﮫ ی ﺣﻘوق زن را ﯾﮑﯽ از ﻧﺷرﯾﺎت ﺣرﻓﮫ ای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
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"ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧم در ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب  ،ﻧﮑﺎت رﯾز و ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .اول او را ﺑﮫ ﺷﮑل اﺧﺗطﺎف ﮔوﻧﮫ
دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻌد در زﻧدان او را ھﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻗﺎﺗل ﺳرش را ﻣﯽ ﺗراﺷﻧد  ،ﮔوﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در روز ھﺎی
ﺑﻌد رﯾﺷش را ﻧﯾز ﺗراﺷﯾده اﻧد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﻧﮓ اﻧدﯾش ھﺎ ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ارﺗداد را ﺑر ﺷﺎﻧﮫ
ھﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑﻠﮑﮫ در درون زﻧدان ﻧﯾز ﺑﮫ ھر وﺳﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد روﺣﯾﮫ او را
ﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧد .او ﺑﺎر ھﺎ ﻣورد ﻟت وﮐوب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎ از آﻻت ﺷﮑﻧﺟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﺗﻔﺗﯾش ﮔران ﻋﻘﺎﯾد ﺑﺎر ھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐرده اﻧد ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﺗوھﯾن آﻣﯾز و ھﺗﮏ ﺣرﻣت ﺑﮫ اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده  ،ﺷﺧﺻﯾت
اورا در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دھﻧد ﮐﮫ آﻣﺎده ﻗﺑول ﺧواﺳت ھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺗﻔﺗﯾش ﮔران ﻋﻘﺎﯾد اﻣروزی ،
درس ھﺎی ﺷﺎن را در ﺧﺎد و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺟﺎھدﯾن و طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﺣﺗﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑدون ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺟﺳﻣﯽ از ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ اﻋﺗراف ﺑﮕﯾرﻧد".
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ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی ﻣدﯾر ﻣﺳوول ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی آﻓﺗﺎب در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧود درﺑﺎره ی ﺑﺎزداﺷت ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق
ﻧﺳب ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

ﺷﮑﻧﺟﮫ در زﻧدان و ﺑرﮐﻧﺎری از ﻣدﯾرﻣﺳووﻟﯽ ﻣﺟﻠﮫ ای ﮐﮫ آن را راه اﻧدازی ﮐرده ﺑود ،ﻓﺷﺎرھﺎ را ﺑر ﻋﻠﯽ
ﻣﺣﻘق ﻧﺳب اﻓزاﯾش داد .ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ دور از ﺣدس ﻧﺑود ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی
ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﺷد.
در ﻣﻘﺎﺑل روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺑرﺧﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران از او دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﮐوﺷش ﻣﯽ ﺷد ﻓﺷﺎر ﺑر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای رھﺎﯾﯽ وی اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
ﺑﺎﻻﺧره ﭘس از ﺑرﮔزاری ﭼﻧد ﺟﻠﺳﮫ ی دادﮔﺎه و ﭼﻧد ﻣﺎه زﻧدان ،ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل
 2005از اﺗﮭﺎم ﮐﻔرﮔوﯾﯽ و ارﺗداد ﺗﺑرﺋﮫ و از زﻧدان آزاد ﺷد.

ﺑﺎزداﺷت دوﺑﺎره ﻣﺣﻘق ﻧﺳب
در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2008ﺧﺑری دﯾﮕر در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﺧﺑرﻧﮕﺎران را در
ﺣﯾرت ﻓرو ﺑرد :ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب در اﯾران ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﺳت.
او  86روز در زﻧدان اﻧﻔرادی اداره ی اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﯾران ﺑﺳر ﺑرد .ﺑﺎزداﺷت او در ﺷﮭر ﻗم اﯾران ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﭘس از آزادی ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود:

ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده ﺑود ﭼﻧﯾن آورده اﺳت:
" آزادی اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺧﺑر ﺧوﺑﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب ﺑﯾش از دو ﻣﺎه در ﺑﺎزداﺷت ﺧودﺳراﻧﮫ ،
در ﺷراﯾطﯽ دﺷوار و در اﻧﻔرادی ﺑﺳر ﺑرده اﺳت .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻣﺣﻘق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروز ﺑﺎ ﻗﯾد
ﮐﻔﺎﻟت آزاد و اﺟﺎزه ﺧروج از ﮐﺷور را ﻧدارد .ﻣﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳﺋول اﯾران ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ
اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد".
و اﻣﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر از ﺳوی دوﻟت اﯾران ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﻓت .ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
وی ﺑدﻟﯾل اﻓزاﯾش ﺗﮭدﯾد ھﺎ ھم در اﯾران و ھم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷد ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺟﺎن ﺧود و ﺧﺎﻧواده
اش ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧﺎک اﯾران را ﺗرک ﮐﻧد و راھﯽ اروﭘﺎ ﺷود.
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" ﻋﻠت ﺑﺎزداﺷت را در ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن دادﻧد » رﻓت و آﻣد ﻣﺷﮑوک ﺑﺎ ﺑرﺧﻲ ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ« ﻧوﺷﺗﮫ
ﺑودﻧد ،اﻣﺎ در ﻣدت ﺑﺎزداﺷت در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم  ،ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘوق زن و ﻣﻘﺎﻻت
آن و ﻣﺎﺟرای دﺳﺗﮕﯾری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳوال ﻣﯽ ﮐردﻧد" .
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ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش

ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش در زﻧدان -ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﮐﺎﺑل ﭘرس
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در  22اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2007در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف ﺑﺎزداﺷت ﺷد و در زﻧدان اﯾن ﺷﮭر در ﺧﯾﺎﺑﺎن
اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود )ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷرﻗﯽ ﻣزار ﺷرﯾف( ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و در  22ﺟﻧوری ﺳﺎل  ، 2008دادﮔﺎھﯽ در
ھﻣﺎن ﺷﮭر او را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﮐرد ،ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺑود .ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی رﺷﺗﮫ ی
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﮐﮫ ﭘرﺳش ﮔر ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ھر ﭼﯾزی را ﺑدون ﺗﺎﻣل و ﻓﮑر ﺑﭘذﯾرد.
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ﭘروﻧده ی ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﭘروﻧده ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در ﺟﮭﺎن اﺳت .او را در
دادﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد .روز  22ﺟﻧوری ﺳﺎل  ،2008ﭘس از ﭼﻧد
ﻣﺎه زﻧدان ،ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش را در ﺟﻠﺳﮫ ی دادﮔﺎھﯽ ﺣﺎﺿر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻗﺎﺿﯽ در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷت و
ﯾﮏ ﻣدﻋﯽ و دو ﮐﺎﺗب و ﯾﮏ ﻣﺗﮭم .در دادﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﯾﺷﺗر طول ﻧﮑﺷﯾد ،ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﻧﮫ وﮐﯾﻠﯽ
داﺷت و ﻧﮫ ﻓرﺻت ﺳﺧن ﮔﻔﺗن داﺷت و ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﺑود و ﺣﺗﺎ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ی او ﻧﯾز ﻧﮕﻔﺗﮫ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن دادﮔﺎھﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻼ " ﺷﻣس اﻟرﺣﻣن ﻣﮭﻣﻧد" در دادﮔﺎه ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای ،ﺣﮑم
اﻋدام را ﺑﮫ ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش اﻋﻼم ﮐرد.
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اﺗﮭﺎم ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﮐﻔر و اھﺎﻧت ﺑﮫ اﺳﻼم ذﮐر ﺷد و ﺳﻧدی را ﮐﮫ ﺑرای ﺟرم او اراﯾﮫ ﮐردﻧد ،داﺷﺗن ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﻟﮫ درﺑﺎره ی ﺣﻘوق زن در اﺳﻼم ﺑود ﮐﮫ ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﻧوﯾﺳﻧده ی آن ﻧﺑود و ﺑﻠﮑﮫ آن را ﻓﻘط از ﯾﮏ
ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .واﺿﺢ ﺑود ﮐﮫ ھﻣراه داﺷﺗن اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﻋﻠت و
ﻋواﻣل دﯾﮕری ﭘﺷت ﻣﺎﺟراﺳت ﮐﮫ واﭘﺳﮕراﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺣﮑم اﻋدام ﺻﺎدر ﮐرده
اﻧد.

ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ھﻣﮫ را در ﺣﯾرت و ﺧﺷم ﻓرو ﺑرد .اﯾن ﭼﮫ دادﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر را در ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧد؟
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﮫ ﺣﮑم ﺻﺎدر ﺷده اﻋﺗراض ﮐردﻧد
و ﺧواﺳﺗﺎر آزادی ﻓوری و ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺷدﻧد .اﻋﺗراض ھﺎ روز ﺑﮫ روز ﮔﺳﺗرده ﺗر
ﻣﯽ ﺷد و ﭘروﻧده ی ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﭘروﻧده ی ﺧﺑرﻧﮕﺎران در زﻣﺎن ﺧود ﺷد.
در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺗﺎﻧﯽ وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﺑﻧﺎم "ﺣﻔﯾظ ﷲ ﺧﺎﻟﻘﯾﺎر" دﺳت ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﯾن
وﻻﯾت زد ﮐﮫ اﮔر از ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎزداﺷت ﺧواھﻧد ﺷد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑم اﻋدام
ﺑرای ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺣﮑم ﺷرﯾﻌت اﺳت.
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز ﭘس از ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ،واﻟﯽ وﻻﯾت ﺑﻠﺦ" ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور" ﮐﮫ طﺑق
ﮔزارش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﭼور و ﭼﭘﺎول ﮔﺳﺗرده داراﯾﯽ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ در اﯾن وﻻﯾت دﺳت دارد ،اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ در ﺑﻠﺦ ھﯾﭻ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران وﺟود ﻧدارد .او ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ وﺿﻌﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺑﻠﺦ ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ای
از ﺗﻌﻣﯾم دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت اﺳت .اﻣﺎ وی در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر ﺿد و ﻧﻘﯾض درﺑﺎره ی ﭘروﯾز
ﮐﺎﻣﺑﺧش اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑراﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻓذه ﮐﺷور ﻣراﺣل دادﮔﺎه ﺧود را طﯽ ﺧواھد ﻧﻣود و
ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ دادﮔﺎه رای ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد ھﯾﭻ ﻓرد ﯾﺎ ارﮔﺎن و ﻧﮭﺎدی ﺣق دﺧﺎﻟت در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ را
ﻧﺧواھد داﺷت .
ﭘس از ﻣﺎه ھﺎ ﺗﻼش روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﭘروﻧده ی ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺑﮫ اﻣﯾد ﺑرﺧورد
ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .او ﻣﺎه ھﺎ در زﻧدان ﺑﺳر ﺑرد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دادﮔﺎه دوم در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در ﮐﻣﺎل
ﻧﺎﺑﺎوری ﻣردم ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،در ﺗﺎرﯾﺦ  21اﮐﺗﺑر  2008ﺑرای او ﺣﮑم  20ﺳﺎل
زﻧدان را ﺻﺎدر ﮐرد.
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در ﺟرﯾﺎن دادﮔﺎه دوم ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷد ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺑﮫ ﺷدت در زﻧدان ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده اﺳت .دادﮔﺎه ﺑﺎ
اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﺻورت ﺟدی ﺑرﺧورد ﻧﮑرد و ﺑﺎز ھم در دادﮔﺎه ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﻘوق ﭘروﯾز
ﮐﺎﻣﺑﺧش ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
درﺳت ﯾﮏ روز ﭘس از ﺻدور ﺣﮑم  20ﺳﺎل زﻧدان ﺑرای ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ،در ﺗﺎرﯾﺦ  22اﮐﺗﺑر ﺳﺎل
 ،2008ﯾﮏ دادﮔﺎه دﯾﮕر در ﮐﺎﺑل ،ﺑرای ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐﮫ ده ھﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺻوﺻﯽ
دارد ،ﺣﮑم  19ﺳﺎل زﻧدان را ﺻﺎدر ﮐرد" .اﺳدﷲ ﺳروری" ﻋﺿو و رﯾﯾس ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺑﻧﺎم
"اﮔﺳﺎ" در زﻣﺎن رژﯾم ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻗﺗل ﺻد ھﺎ ﺗن
دﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻓﻘط ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی اﯾن دو ﺣﮑم ﮐﺎﻓﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و ظﻠم ﮔﺳﺗرده در ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯽ ﺑرد.

ﺑﮫ ﺣﮑم ﺑﯾﺳت ﺳﺎل زﻧدان ﺑرای ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﻧﯾز اﻋﺗراض ﺷد و ﭘس از ﻣﺎه ھﺎ زﻧدان در  8ﻣﺎرچ ﺳﺎل
 ، 2009دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﮑم  20ﺳﺎل زﻧدان را ﺑرای اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد.
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ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش در زﻧدان -ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﮐﺎﺑل ﭘرس

ﺻد ھﺎ ھزار ﻧﺎﻣﮫ ،اﻣﺿﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در ﺣﻣﺎﯾت از ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش از طرف روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق
ﺑﺷر ،ﻧﮭﺎدھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺷﮭروﻧدان ﻋﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﺎﻣد
ﮐرزی ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و در اﯾن ﻣدت ﮐﮫ ﺣدود دو ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷد ،او ھﯾﭻ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن درﺧواﺳت ھﺎ ﻧﮑرد.
دﺳﺗور آزادی ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش را ﮐرزی زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺳﺗﻔﺎده ی ﺳﯾﺎﺳﯽ را
از آن اﻧﺟﺎم دھد .وزﯾر ﻋدﻟﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ﺳرور داﻧش" درﺑﺎره ی آزادی ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود:
"از اواﯾل اﻣﺳﺎل ،ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﻋﻠﻣﺎ ،ﺑزرﮔﺎن اﻗوام ،ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﺑﮫ وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ﻣﯽ رﺳﯾد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔو او را از رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری داﺷﺗﻧد .اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ را ﺟﻣﻌﺎ
ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻓرﺳﺗﺎدﯾم و ﺑﻌد از ﺑررﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﺷﺧص از اﯾن
ﮐﺎر اﺑراز ﻧداﻣت ﮐرده ﺑود و آﮔﺎھﯽ ﻧداﺷﺗﮫ از ﻣوﺿوع ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺷر ﺷده ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺳراﻧﺟﺎم
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻋﻔو را ﻣﻧظور ﮐرد".
آزادی ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺧﺷم ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن را در ﭘﯽ داﺷت .ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻣﺿﺎی رﯾﯾس ﺳﻧﺎ ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،اﯾن اﻗدام را ﻣﺣﮑوم ﮐرده و ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش را ﻣرﺗد
ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﺷد .ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات اﯾن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ او را ﻣرﺗد ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد"ﻣرگ" اﺳت.
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ﺧﺑرﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺗﺑﻌﯾدی
در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣوارد ﻣﮭم ﺳرﮐوب روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ذﮐر ﮐرده ام.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،رﺑوده ﺷدﻧد ،ﻣورد ﻟت و ﮐوب و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺗوھﯾن و
ﺗﺣﻘﯾر ﺷده و ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺑرﻧﮕﺎران
ﻣﻧﺗﻘد دوﻟت ھﺳﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧود را روی ﺷﺑﮑﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧت دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ در ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑر ﺣق ﻣﮭﺎﺟرت و
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﺷده و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از دﺳت اﻧدرﮐﺎران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺣﺗﺎ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔروه ھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ،ﺑرﺧورد ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺧروج ﺧﺑرﻧﮕﺎران از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ
ﮔوﻧﮫ ای ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺑﻌﯾدی ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﺑرﺧوردی ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺑﻌﯾدی دارﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺟزو ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮔزارش ھﺎ
و ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺗﻘﺎدی ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗر آﻧﺎن ،ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
روز را ﺷب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﯾن ﻧوع ﺑرﺧورد زﻧﻧده ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑرای ﻣدت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ،ﺧروج ﺧود را اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﮐﻧﻧد.

در ﺑﺧش ﻗﺑﻠﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﭘروﻧده ی ﭼﮭﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی "ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی" ﻣدﯾر ﻣﺳوول
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﻓﺗﺎب" ،ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ﺳردﺑﯾر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﻓﺗﺎب" ،ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب" ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ
ﺣﻘوق زن و "ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش" ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﻧو ﮐﮫ ﭘروﻧده ھﺎی ﻣﮭم و ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ در رژﯾم ﺣﺎﻣد
ﮐرزی داﺷﺗﻧد ﭘرداﺧﺗم .ھر ﭼﮭﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی اﻋدام ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ھر ﭼﮭﺎر آن ھﺎ
ﻧﺎﭼﺎر ﺷدﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐﻧﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧش ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﭘروﻧده ی آﻧﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ،از
آوردن ﻧﺎﻣﺷﺎن در ﺑﺧش ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺑﻌﯾدی ﺻرف ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧم.
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از ﻣﯾﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎران دﯾﮕری ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در رژﯾم ﮐرزی ﺗرک ﮐردﻧد ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران
اﺷﺎره ﮐرد:

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

در ﮐﻧﺎر اﯾن ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ی اﻣﻧﯾت ﺧﺎﻧواده ی ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺑﻌﯾدی ﻧﯾز ھﺳت .ﭘس از ﺧروج از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻣﺎم
ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد و ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺑﻌﯾدی ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﮕران اﻣﻧﯾت اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺧود
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دﺷﻣﻧﺎن آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﮔر ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران
آﺳﯾﺑﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن آﻧﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓﺷﺎر ﺑر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن و ﺑﮫ
ﺧطر اﻧداﺧﺗن اﻣﻧﯾت آﻧﺎن ،ﻣوﺿﻌﯽ ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران
ﺗﺑﻌﯾدی ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای را در ﺗﺑﻌﯾد ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن آﻧﺎن آﺳﯾﺑﯽ ﺑرﺳد.
در ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد ﻧﯾز آﻧﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را اداﻣﮫ دھﻧد.

ﺣﺳﯾن زاھدی

ﺣﺳﯾن زاھدی ﺧﺑرﻧﮕﺎر و وﺑﻼگ ﻧوﯾس ﯾﮑﯽ از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی آﻓﺗﺎب ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل ﺑود ﮐﮫ ﺷورای
ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای ﻣدﯾران آن ﺷد .ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷدن ﭘروﻧده ﻋﻠﯾﮫ ﻣدﯾران آﻓﺗﺎب و
اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎرھﺎ از طرف ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑر ﻣدﯾران اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران آن ﻧﯾز از
ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻓزاﯾﻧده در اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧدﻧد و ﻋﻼوه ﺑر ﻣدﯾران ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﺳﺎﯾر دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻧﯾز ﺑﺻورت
ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻓزاﯾش اﯾن ﺗﮭدﯾد ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺟﺎن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷد و
ﻣﺟﺑور ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐرد.

ﺷﮑﯾب اﯾﺛﺎر

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﺷﮑﯾب اﯾﺛﺎر ﺑرای رادﯾوی آرﻣﺎن و ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع در ﮐﺎﺑل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .او ﮔرداﻧﻧده ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و رﻗص ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ داد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد ،ﺷﮑﯾب اﯾﺛﺎر ﺑرای ﺟواﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﮕوی ﻣد و رﻓﺗﺎر و ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﻓﺷﺎرھﺎی
زﯾﺎد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑر ﺗﻠوزﯾون طﻠوع و ﺷﮑﯾب اﯾﺛﺎر ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺟدی ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺷد ،او را
ﻣﺟﺑور ﮐرد ﮐﮫ ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐﻧد.
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ﻣﺣﻣد اﻣﯾن وﺣﯾدی

ﻣﺣﻣد اﻣﯾن وﺣﯾدی ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﺳﺎز ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و وﺑﻼگ ﻧوﯾس اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آﻣوزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ داﺷت.
او ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران دﯾﮕر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣدام ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
ﺷد و اداﻣﮫ ی اﯾن ﺗﮭدﯾد ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود.

ﻣﺳﻌود ﻗﯾﺎم

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF
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ﻣﺳﻌود ﻗﯾﺎم ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و
ﻣدﯾر ﻣﺳووﻟﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﻣر را ﺑر ﻋﮭده داﺷت .او ھﻣﭼﻧﯾن در رادﯾوی آرﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی
ﻣﺷﮭور "ﺷش و ﻧﯾم" در ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ،ﮐﺎری از ﻣﺳﻌود ﻗﯾﺎم ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔزارش ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻘوق ﺑﺷر ،اﺧﺗﻼس و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و ﻧﯾز ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧت .او ﺑﺎرھﺎ ﺑدﻟﯾل
ﺗﮭﯾﮫ و ﻧﺷر ﮔزارش ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ﺻرﯾﺢ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ را در ﺑر داﺷت ،ﺗﮭدﯾد ﺷد ،ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای و دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓراﺧواﻧده ﺷده و ﻋﻠﯾﮫ او ﭘروﻧده ﺳﺎزی ﺷد .ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم او را ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد و ﺑﺗﺎزﮔﯽ ﻧﯾز دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دﺳﺗور داده ﺑﮫ ﻣﺣض ورود وی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن او را ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧﻧد.
ﻣﺳﻌود ﻗﯾﺎم ﻧﯾز در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﻓزاﯾش ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺟﺎن ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد.

ﻣﺣﻣد داود دادرس

ﻣﺣﻣد داود دادرس از ﺳﺎل  2002ﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ای را آﻏﺎز ﮐرد .او در ﺧﺑرﮔزاری ھﻧدوﮐش و روزﻧﺎﻣﮫ
ی ﭼراغ ﮐﺎر ﮐرده اﺳت .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷم ﮐﮫ ﭼرا اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐرده ،ﮐوﺗﺎه ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
"ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺷﺎر ھﺎی روز اﻓزون و ﺗﮭدﯾدات ﺟدی در اواﺳط ﺳﺎل  2008ﻣﯾﻼدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک و در
ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدم .ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺗﻘﺎدی ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻓﺳﺎد ﮐرزی و ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر و
ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻗدرت ﻋرﺿﮫ را روز ﺑﮫ روز ﺑرای ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻧﮕﺗر ﻣﯾﮑرد و دوﻟت ﺑﺎ اﺑراز و
ﮔوﻧﺎﮔون اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺳﺗن دھن ﺧﺑرﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻗدام ﮐرد.
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ﺑﺻﯾر آھﻧﮓ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ھﺎﯾش را درﺑﺎره ی
وﺿﻌﯾت آوارﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﯾوﻧﺎن و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد .او در وﺑﻼگ
ﺷﺧﺻﯽ اش درﺑﺎره ی ﺧود ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
"ﺑﺻﯾرآھﻧﮓ ھﺳﺗم ﻣﺗوﻟد وﻻﯾت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻏزﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ازدوران ﮐودﮐﯽ ام ﻓﻘط ﺻدای اﻧﻔﺟﺎر ،ﮐﺷﺗن،
ﺧﺷوﻧت و ﻗﺗل ﻋﺎم را ﺑﮫ ﺧﺎطردارم .ﺗﺣﺻﯾﻼﺗم را ﺗﺎ درﺟﮫ ﻟﺳﺎﻧس درﮐﺷورم اداﻣﮫ دادم و درﺳﺎل 2007
ﭘس ازﻓراﻏت ازداﻧﺷﮑده زﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﮐﺷوراﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓرت
ﮐردم ﻓﻌﻠن ﻣﯾﺧواھم ﻣﺎﺳﺗری ام را در رﺷﺗﮫ رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دراﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧم .ازﺳﺎل 2002
طﺑق ﻋﻼﻗﮫ ی ﮐﮫ داﺷﺗم ﺑﮫ ﺣرﻓﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎری روی آوردم وﺗﺎ اﯾن ﻣدت ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف داﺧﻠﯽ
وﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎر ﮐرده ام.ﺑﮫ ﻣردم وﮐﺷورم ﻋﺷق ﻣﯾورزم وﺧودم را ﻧﯾز دوﺳت دارم .آرزوﯾم ھﻣﯾﺷﮫ آزادی
وآﺑﺎدی ﮐﺷورم ﺑوده و ﺧواھد ﺑود".
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روزﺷﻣﺎر ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

)(2009 - 2001

2001
.1

.2

.3

.4

"ﻣﺎرک ﺑروﻧروو" ) (Marc Brunereauﺧﺑرﻧﮕﺎر آزادی ﮐﮫ ﮔزارش ھﺎﯾش درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﻠژﯾﮑﯽ ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷد ،در ﺳﺎل  1999در ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن در اﺛر آﺗش ﺑﺎری طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺷدت
زﺧﻣﯽ ﺷده و در ﺳﺎل  2001در ﺷﮭر ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺟﺎن داد.
"وﻟﮑر ھﻧدﻟوﯾﮏ" ) (Volker Handloikﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد آﻟﻣﺎﻧﯽ و دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓراﻧﺳوی ژوھﺎﻧو ﺳوﺗن
) (Johanne Suttonو ﭘﯾره ﺑﯾﻠود ) (Pierre Billaudدر وﻻﯾت ﺗﺧﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  11ﻧواﻣﺑر
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
"ﻋزﯾزﷲ ﺣﯾدری" ﻋﮑﺎس ﺧﺑرﮔزاری روﯾﺗرز" ،ﺟوﻟﯾو ﻓوﺋﻧﺗس") ( Julio Fuentesﺧﺑرﻧﮕﺎر
روزﻧﺎﻣﮫ اﻟﻣﺎﻧدو ی اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ" ،ھﺎری ﺑورﺗون" ) (Harry Burtonﺗﺻوﯾرﺑردار ﺧﺑرﮔزاری روﯾﺗرز و
"ﻣﺎرﯾﺎ ﮔرازﯾﺎ ﮔﺗوﻟﻠﯽ" ) (Maria Grazia Cutuliﺧﺑرﻧﮕﺎر ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﺑﺻورت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ
در ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻧﮕرھﺎر ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس در ﺗﺎرﯾﺦ  19ﻧواﻣﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺳﮫ ﺗن ﺑﮫ ﺟرم ﻗﺗل آﻧﺎن در ﺳﺎل ھﺎی  2004و  2005ﺑﺎزداﺷت ﺷده و در دادﮔﺎھﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد.
در ﺗﺎرﯾﺦ  26ﻧواﻣﺑر "اوﻟف اﺳروﻣﺑرگ" ) (Ulf Strömbergﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷﺑﮑﮫ ی ﭼﮭﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺳوﯾدن در ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن ﺑدﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳرﻗت ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت او و ﺧﺑرﻧﮕﺎران دﯾﮕر رﻓﺗﮫ
ﺑود ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺳﺎرق وﺳﺎﯾل ﺧﺑرﻧﮕﺎری او را ﺑﺎ ﺧود ﺑرد.

2002
.5
.6

.8
.9

2003
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 .10دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت "ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﺷﯾﻧواری" دﺳﺗور ﻣﺳدود ﮐردن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﮐﯾﺑﻠﯽ
را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد.
" .11اﺣﻣد ﺑﮭزاد" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در ﻣﺎه اﭘرﯾل در ھرات ﺑﮫ ﺷدت ﻟت و ﮐوب ﺷده و ﺑﺎزداﺷت
ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧﺑر ﻧﮕﺎر ﭘس از آن ﺑدﻟﯾل ﺗﮭدﯾدھﺎی واﻟﯽ وﻗت ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل از اﯾن وﻻﯾت ﺧﺎرج
ﺷد.
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.7

"ﮐﺎﺗﻠﯾن ﮐﻧﻧﺎ"
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎرچ زﺧﻣﯽ ﺷد.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﻧﺎم "ﮐﺑﯾر ﻋﻣرزی" ﺑدﻟﯾل ﭘرﺳﯾدن ﺳواﻟﯽ از ﮐرزی و ﻣﺷرف
در ﻧﺷﺳت ﺧﺑری اﯾن دو در ﮐﺎﺑل در دوم اﭘرﯾل ،از وظﯾﻔﮫ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ وﺟود ﺑﺎزﮔﺷت
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺎر ،از ﭘوﺷش ﻧﺷﺳت ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم "ھداﯾت ﷲ ﺧﺎن" ﮐﮫ ﺑرای روزﻧﺎﻣﮫ "ﻧﯾﺷن" ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد ،ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر روز در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
در دﺳﻣﺑر ﺳﺎل " 2002ﻋﺑداﻟﻐﻔور" ﻣدﯾر ﺟرﯾده ای ﺑﻧﺎم" ﻓردا" ﺑﮫ ﺟرم اﻧﺗﺷﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﺗون
ﺑﺎزداﺷت ﺷد.
در ﺳﺎل  2002اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در رده ﺑﻧدی آزادی ﺑﯾﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ ﺗوﺳط ﮔزارﺷﮕران
ﺑدون ﻣرز ،در رده ی  104ﻗرار ﮔرﻓت.
)(Kathleen Kenna

ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺗورﻧﺗو اﺳﺗﺎر در ﺷﮭر ﮔردﯾز وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ در

 .12در  17ﺟون "ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی" و "ﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ﻣدﯾران ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی آﻓﺗﺎب ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
دﺳﺗور ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎﻣد ﮐرزی و ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﺷﯾﻧواری ﺑﺎزداﺷت و
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﺷدﻧد.
 .13در ﻣﺎه اﮐﺗﺑرﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﻧﻧﮕرھﺎر ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﮐﯾﺑﻠﯽ را در اﯾن وﻻﯾت ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
" .14ﻣﯾر ﺣﯾدر ﻣطﮭر" ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزداﺷت و ﺑرای ﺳوال و ﺟواب ﻓراﺧواﻧده ﺷد .در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﻧﯾز روزﻧﺎﻣﮫ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ
ﺗوﻗﯾف ﺷده اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻧﺷرات ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.
 .15ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در رده ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در رده ی  134در ﺳﺎل
 2003ﻗرار داد.

2004
 .16ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در اﯾن ﺳﺎل ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻧﺗرل رادﯾو "ﺳﺣر" در وﻻﯾت ھرات را ﺑﺎ ﻓﺷﺎر
اﺳﻠﺣﮫ ﺑدﺳت ﺑﮕﯾرﻧد.
 .17در ﻣﺎه آﮔوﺳت ،ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس دﺳت ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﻣدﯾران رادﯾو "ﺳﻼم وطﻧدار" ﻣﯽ زﻧﻧد.
 .18ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر "آی دﺑﻠﯾو ﭘﯽ آر" در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر در ﻗﻧدھﺎر ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
 .19ﻓﺷﺎر واﻟﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑرای در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن ﮐﻧﺗرل ﯾﮏ رادﯾو در وﻟﺳواﻟﯽ ﻏورﯾﺎن وﻻﯾت
ھرات.
 .20ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در رده ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در رده ی  97در ﺳﺎل
 2004ﻗرار داد.

2005
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 .21ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت "ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﺷﯾﻧواری" در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺳدود ﺷدن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋم آﻧﺎن ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ ﺳت.
 .22در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺧﺎر در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  ،2005ﻣدﯾران ﯾﮏ رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم "
ﺗﺧﺎرﺳﺗﺎن" ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .23درﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2005ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﺣﻠﯽ در ﺷﮭر ﺷﺑرﻏﺎن ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 .24در ﺷب 18ﻣﺎه ﻣﯽ" ،ﺷﯾﻣﺎ رﺿﺎﯾﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع در ﮐﺎﺑل ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
 .25ﺳﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی " روح ﷲ اﻧوری"" ،ﺷﯾرﺷﺎه ھﻣدرد" و " ﺷﻌﯾب" در روزھﺎی اول و دوم
ﻣﺎه ﺟوﻻی در وﻻﯾت ﮐﻧر ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
" .26ﺷﮑﯾب اﯾﺛﺎر" ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻣﺷﮭور ﺑﻧﺎم "ھﺎپ" را در ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع داﺷت ،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر
ﺗﮭدﯾد ﺷده و ﯾﮑﺑﺎر در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
" .27ﮐﺎﻣران ﻣﯾرھزار" ﻣدﯾر ﻣﺳوول و ﺳردﺑﯾر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭼﺎی داغ در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ی
ﭘوﻟﯾس در ﮐﺎﺑل ﻗرار ﮔرﻓت.
 " .28ﭘروﯾز ﺷﻣﺎل" و "ﺑﺻﯾر ﻋﺎﺻم" ﺧﺑرﻧﮕﺎر و ﺗﺻوﯾرﺑردار ﺗﻠوﯾزﯾون آﯾﻧﮫ در ﮐﺎﺑل از ﺳوی
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .29ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک ﺑﻧﺎم "ﻋزت ﷲ " ﮐﮫ ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﯾﮏ ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﺑود در ﻣﺎه
ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑرای ﺷش روز ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
" .30داود واﻗﻔﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوی ﺧوﺳت در اﺛر ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود.
" .31ﻣﺣﻣد ﺗﻘﯽ ﺳراج" ﺳردﺑﯾر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﻓﯾﻠم ﺳﺎز" ،ﺑﺻﯾر ﺳﯾرت" ﻋﮑﺎس و ﺗﺻوﯾر ﺑردار
در  15ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر در وﻻﯾت ﻧورﺳﺗﺎن رﺑوده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم " ﺣوا ﻋﻠم" ﮐﮫ ﻧﺎﻣزد
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﻧﯾز در ﺟرﯾﺎن رﺑوده ﺷدن ﺳراج و ﺳﯾرت زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود.

" .32ﺳﻠﯾم وﺣدت" ﺧﺑرﻧﮕﺎر "ﺻدای اﻓﻐﺎن" در ﮐﺎﺑل از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﻟت و
ﮐوب و ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﮑﺎر وی "روح ﷲ ﺟﻼﻟﯽ" در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت وی رﻓﺗﮫ ﺑود ﻧﯾز
ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ھر دو ﭘس از ﭼﻧد ﺳﺎﻋت آزاد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .33در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺳﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "ﺷﯾرﺷﺎه ھﻣدرد"" ،روح ﷲ اﻧوری" و "ﺷﻌﯾب" در ﮐﻧر
ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .34در اﮐﺗﺑر ﺳﺎل " 2005ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب" ﺑﮫ ﺟرم ارﺗداد ﺑﺎزداﺷت و ﭘس از ﺷﮑﻧﺟﮫ در زﻧدان ﮐﺎﺑل
ﺑﮫ دو ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم و ﭘس از ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف دادﮔﺎه ،از اﺗﮭﺎم ارﺗداد ﺗﺑرﺋﮫ ﺷد اﻣﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی او را از ﻣدﯾرﻣﺳووﻟﯽ ﻣﺟﻠﮫ ی ﺣﻘوق زن ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرد.
" .35ﻣﯾوﻧد" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺟوان رادﯾو ﭘﯾﻐﺎم ﺻﻠﺢ در وﻻﯾت ﺧوﺳت در اﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﯾﮏ ﺑﻣب در ﺗﺎرﯾﺦ
 22اﮐﺗﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 .36ﻧﺎدﯾﮫ اﻧﺟﻣن ﺷﺎﻋر و داﻧﺷﺟوی رﺷﺗﮫ ی ادﺑﯾﺎت در ﺷﮭر ھرات در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
" .37ﻣﺳﻌود ﻗﯾﺎم" ﺧﺑرﻧﮕﺎر و ﮔرداﻧﻧده ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺷش و ﻧﯾم در ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع در اواﺧر ﺳﺎل
 2005ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﮭدﯾد ﺷده و ﻋﻠﯾﮫ او ﭘروﻧده ای در
دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود.
 .38ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در رده ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در رده ی  125در ﺳﺎل
 2005ﻗرار داد.

2006

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

119

" .39ﻋﺑداﻟﻘدوس" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو" ﺻدای ﺻﻠﺢ" در ﺟﺑل اﻟﺳراج در ﻓﺑروری ﺳﺎل 2006
ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل در زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد.
 .40درﻣﺎه ﻓﺑروری ﺳﺎل  2006آﻧﺗن ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﻧﻧﮕرھﺎر ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﺷود.
 " .41ﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺟﮭش" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک در وﻻﯾت ﺑﻐﻼن در اواﯾل ﺳﺎل  2006ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
ﺷود.
 .42ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﺷﻣول " ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﯾر ﻣﺣﻣدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع" ،اﺣﺳﺎن ﺳرورﯾﺎر"
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک" ،ﻣﺳﻌود ﺣﺳن زاده" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آﺷﻧﺎ" ،ﺷرف اﻟدﯾن اﺳﺗﺎﻧﮑزی"
ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در وﻻﯾت ھرات در اواﯾل ﺳﺎل  2006ﻟت و ﮐوب و ﺗوھﯾن وﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
" .43ﻧﺻﯾر اﺣﻣدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﮫ ھﻣراه دو ﺗﺻوﯾرﺑردار اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون در ﻣﺎه ﻣﯽ
ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
 .44در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2006ﮐرﯾم ﺧرم ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﮐﺎر ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد.
" .45ﻣﯾروﯾس اﻣﯾﻧﯽ" ﻣدﯾر ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ در ﺧوﺳت در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  2006ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
" .46ﻋﺑداﻟﻘدوس" ﺗﺻوﯾرﺑردار ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ،در  22ﺟوﻻی در اﺛر ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ی اﻧﺗﺣﺎری طﺎﻟﺑﺎن
در ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
 .47در ﻣﺎه ﺟوﻻی "ﻧورﷲ رﺣﻣﺎﻧﯽ" و "ﻗﯾس اﺣﻣد" از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺑﮫ ھﻣراه راﻧﻧده
ﺷﺎن ،در وﻟﺳواﻟﯽ ﭘﻐﻣﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر
"ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف" ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و دورﺑﯾن ﺷﺎن از آﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
" .48ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف" ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﻠوﯾزﯾون "طﻠوع" را در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .49در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  " 2006ﺳﮭﯾﻼ وداع ﺧﺎﻣوش" از ﺳوی ارﮔﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت
و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود .دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز او را ﺑﮫ ﺟرم ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑﺎزداﺷت ﮐرده ﺑود و ﭘس از
آزادی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس او را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﻧد .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھﻣﭼﻧﯾن از ﺳوی ﻣﻌﻠﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﮑﺗب
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" .64رﺣﻣﺎن ﻗل" ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ی دوﻟﺗﯽ در وﻻﯾت ﻓﺎرﯾﺎب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد ،در
ﺗﺎرﯾﺦ  20ﻓﺑروری ﺳﺎل  2007ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی دو ﻓرد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧزﻟش از ﭘﺎی
درآﻣد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در آن زﻣﺎن از ﻋﻠت و اﻧﮕﯾزه ﻗﺗل و ﻋﺎﻣﻼن آن اظﮭﺎر ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﮐردﻧد.
" .65اﻧورﷲ ﺻﺎﻟﺢ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اواﯾل ﺳﺎل  2007در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی اﻓراد
ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ھوﯾت ﻗﺎﺗﻼن ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺷﺧص ﻧﺷده اﺳت.
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ﭘس از اﻓﺷﺎی ﺷراب ﻧوﺷﯽ در آن ﻣﮑﺗب ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود .ﭘوﻟﯾس ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ وی را
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد.
" .50ﮐرﯾﺳﺗﯾن اﺳﺗروو" و "ﮐﺎرن ﻓﯾﺷر" ﮐﮫ ﺑﺎ دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ ی آﻟﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد روز  7اﮐﺗﺑر ﺳﺎل
 2006در وﻻﯾت ﺑﻐﻼن در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .آن ھﺎ ﻗﺻد
داﺷﺗﻧد ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ی ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن در ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑروﻧد.
" .51ﺧﻠﯾل ﻧرم ﮔوی" ﯾﮏ طﻧزﻧوﯾس در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺗﻘﺎد از ﻓﺎروق وردک ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺑﺎﻧﻔوذ
ﮔروه ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر در دوﻟت در ﺑﻐﻼن ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﯾن طﻧزﻧوﯾس در ﺳﺎل  2008ﺑﮫ
ﯾﮑﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷود.
 .52در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "اﺻﻐر اﮐﺑری" و " ﻣﯾر ﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر" در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ی اﻧﺗﺣﺎری
در ﭘﮑﺗﯾﺎ ﻣﺟروح ﺷدﻧد.
" .53ﺳﯾد ﺳﻠﯾم" و "ﻗﻣر ﯾوﺳف زی" دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد رﺑوده و ﭘس از ﭼﻧد روز
آزاد ﺷدﻧد.
" .54ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در ھﻠﻣﻧد ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
" .55ﮐﻣﺎل ﺳﺎدات" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﺧوﺳت ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺟروح ﻣﯽ ﺷود.
 .56در ﺳﺎل  2006ﯾﮏ وﮐﯾل از وﻻﯾت ﻏزﻧﯽ "ﻣﺣﻣد اﻣﯾد" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع راﻣورد ﻟت و
ﮐوب ،ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﻗرار داد.
 .57در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر  2006ﻓﺷﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی دوﻟت ﺑر روی ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ،ﺑﺎﻋث اﺧراج
"رزاق ﻣﺎﻣون" از اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﯽ ﺷود .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻧوﯾﺳﻧده ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﻣدﯾر ﻣﺳووﻟﯽ
روزﻧﺎﻣﮫ ی ﭘﯾﻣﺎن را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرای ﺑرﮐﻧﺎری وی از اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ
اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد.
 .58اﺧراج " اﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻟﺷﮑری" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ورزﺷﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  2006از اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺑدﻟﯾل ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر اﺳﻧﺎد اﺧﺗﻼس  10ﻣﯾﻠﯾون داﻟری در ﺑﺧش ورزش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
" .59ﺗواب ﻧﯾﺎزی" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل ﺗﺎ  17آﮔوﺳت
 2007در زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد.
" .60ﻣﯾر ﻋﻠﯽ اﺻﻐر اﮐﺑرزاده" ﮔرداﻧﻧده ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﯾﯾﻧﮫ ﺷﮭر ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻟت و ﮐوب ﺷده و
دورﺑﯾن ﻓﯾﻠم ﺑرداری اش ﺷﮑﺳﺗﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود.
 .61ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد و ﻋﮑﺎس ﺧﺑری اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﻧﺎم "ﮔﺎﺑرﯾل ﺗورﺳﻠﻠو" در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر در ﻣﯾﺎﻧﮫ راه ھﻠﻣﻧد و
ﻗﻧدھﺎر رﺑوده ﺷده و ﭘس از ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ آزاد ﻣﯽ ﺷود.
 .62در اواﺧر ﺳﺎل " 2006ﮐرﯾم ﺧرم" دﺳت ﺑﮫ ﺑرﮐﻧﺎری ده ھﺎ ﺗن از ﮐﺎرﻣﻧدان رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ زﻧد .اﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾروی ﺟوان ﺑودﻧد و در زﻣﺎن "ﻧﺟﯾب روﺷن" رﯾﯾس
ﭘﯾﺷﯾن رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎرﺷﺎن در اﯾن رﺳﺎﻧﮫ آﻏﺎز ﺷده ﺑود.
 .63ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در رده ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در رده ی  130در ﺳﺎل
 2006ﻗرار داد.

 .66ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭼﮭﺎرم ﻣﺎرچ ﭘس از آﻧﮑﮫ در وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ﭼﻧد ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ را ﮐﺷﺗﻧد،
دﺳت ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع و آرﯾﺎﻧﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﺣﻠﯽ اﺳوﺷﯾﺗد
ﭘرس زدﻧد و ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺛﺑت ﺷده ی آﻧﺎن را ﭘﺎک ﮐردﻧد.
" .67اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه "داﻧﯾل ﻣﺎﺳﺗرﺟﯾﺎﮐوﻣو" ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ درھﻠﻣﻧد
رﺑوده ﺷده و ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷود .اﺟﻣل ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﺑﮫ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن
ﺷﮑل ﻣﻣﮑن در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳر ﺑرﯾده ﺷد.
 .68ﻧﺷرات ﺗﻠوﯾزﯾون "اﻟﺟزﯾره" از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون "ﻟﻣر" ﺑر اﺛر ﻓﺷﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐرﯾم
ﺧرم وزﯾر ﻓرھﻧﮓ در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود.
 .69در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس ﮐﮫ ﺟزﯾﯽ از ﻧﯾروھﺎی وزارت داﺧﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ دﻓﺗر
ﻣرﮐزی ﺗﻠوﯾزﯾون "طﻠوع" در ﮐﺎﺑل ﯾورش ﺑرده و ﭼﻧد ﺗن از ﺧﺑرﻧﮕﺎران آن را ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد.
" .70ﺷﮑﯾﺑﺎ ﺳﺎﻧﮕﮫ آﻣﺎج" ﯾﮏ ﮔوﯾﻧده ی ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺷﺎد در  31ﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد.
" .71ﮐﻼﯾره ﺑﯾﻠﻠت" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓراﻧﺳوی در ﺣﺎل ﻓﯾﻠم ﺑرداری از وﺿﻌﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 .72ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن "ذﮐﯾﮫ ذﮐﯽ" ﻣدﯾر "رادﯾو ﺻﻠﺢ" در ﻣﺎه ﺟون .رادﯾو ﺻﻠﺢ در ﺟﺑل اﻟﺳراج در ﺷﻣﺎل
ﮐﺎﺑل ﻧﺷرات داﺷت.
" .73ﭘﺎرک ﺗوک" ﺧﺑرﻧﮕﺎر داﻧﻣﺎرﮐﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺗرﺟم و راﻧﻧده اش در ﻣﺎه ﺟوﻻی در ﮐﻧر رﺑوده و
ﭘس از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .74ﺑﺎزداﺷت ﭘﻧﺞ ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ی ﭼراغ .
 .75ﺑﺎزداﺷت و رﻓﺗﺎر زﻧﻧده ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک ﺑﻧﺎم "ﻋﺑداﻟﻣﻌﯾد ھﺎﺷﻣﯽ".
 .76ﺑﺎزداﺷت و رﻓﺗﺎر زﻧﻧده ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎم ﺧﺎن وﻟﯽ ﮐﺎﻣران
 .77ﺑﺎزداﺷت ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎم "ﻗﺎﺳم رﺣﯾﻣﯽ".
 .78ﺑﺎزداﺷت ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﻣر ﺑﻧﺎم "ﻣﺟﺎھد ﮐﺎﮐر".

 .80ﺑﺎزداﺷت "ﻋزﯾز اﺣﻣد ﺗﺳل" ﮔزارﺷﮕر ﻣوﺳﺳﮫ ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ.
 .81ﺑﺎزداﺷت "ﻋزﯾز اﺣﻣد ﺷﻔﯾﻊ" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد.
 .82ﺑﺎزداﺷت "ﻋﺑداﻟﺻﻣﯾم" از ﺷﺑﮑﮫ اﻟﺟزﯾره.
 .83ﻟت و ﮐوب ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم "اﺳﺗﻘﻼل".
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 .84در ﻣﺎه ﻣﯽ "ﻣﺣﻣد رﺿﺎ واﺣدی" رﺋﯾس اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟواﻧﺎن داﯾﮑﻧدی و ﺳر دﺑﯾر ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ "ﻧﻣﺎی
داﯾﮑﻧدی" ﺑﮫ دﺳﺗور واﻟﯽ از ﺳوی رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ داﯾﮑﻧدی در ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ
ﺷود .در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2009ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارﺷﮭﺎی اﻧﺗﻘﺎدی از ﻋﻣﻠﮑرد واﻟﯽ
داﯾﮑﻧدی و ﻓﺷﺎر واﻟﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗرک اﯾن وﻻﯾت ﻣﯽ ﺷود.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 .79ﺑﺎزداﺷت ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺑﻧﺎم "ﺷرﯾف ﺣﺳﻧﯾﺎر".

 .85در ﻣﺎه ﻣﯽ "ﻋﺑداﻟﻣﻧﺎف" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾوی" ﺻدای ﻧﺟراب" در ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺟروح ﻣﯽ ﺷود.
 .86ﺑﺎزداﺷت "ﻣﺣﻣد آﺻف ﻧﻧﮓ" ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ی دوﻟﺗﯽ ﺗوﺳط اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
اواﺧر ﻣﺎه ﺟون.
 .87دو ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷت "ﮐﺎﻣران ﻣﯾرھزار" ﺳردﺑﯾر ﺳﺎﯾت ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﻧظﺎرت  24ﺳﺎﻋﺗﮫ او و دﺳت آﺧر ﻣﻣﻧوع اﻟﻘﻠم ﺷدن در ﻣﺎه ﺟوﻻی و اﮐﺗﺑر.
" .88داود ﺳﺎھل" از ﻣدﯾران ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎم "ﮐﺎﺑل ﺷﺎھﺎن" از ﺳوی طﺎﻟﺑﺎن ﺗﮭدﯾد ﺷده و اﯾن ھﻔﺗﮫ
ﻧﺎﻣﮫ دﻓﺗر ﮐﺎر ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داد.
 .89در ﻣﺎه آﮔوﺳت "اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻧﺻﺎری" ﻣدﯾر رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﻗﻧدوز ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ
ﻣرگ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .90در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ی ﻣﺣﻠﯽ در وﻻﯾت ﮐﻧر ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﻘﺎد از واﻟﯽ ﺗوﻗﯾف ﻣﯽ ﺷود.
 .91ﺑﺎزداﺷت "ﭘروﯾز ﮐﺎﻣﺑﺧش" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ،در اواﺧر ﺳﺎل  2007ﮐﮫ در ﺳﺎل  2008ﺑﮫ اﻋدام و ﺳﭘس
ﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد .
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"ﮐﺎرﺳﺗن ﺗوﻣﺎﺳن" ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ی "داگ ﺑﻼده" ﻧروژ ،در اﺛر ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
.101
ی طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ھﺗل "ﮐﺎﺑل ﺳرﻧﺎ" در ﮐﺎﺑل در ﺗﺎرﯾﺦ  8ﺟﻧوری ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﺳﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر و دﺳت اﻧدرﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی "ﺑﺻﯾر ﺑﺎﺑﯽ" ،ذﺑﯾﺢ ﷲ ﻓطرت" و " داود
.102
اﺣﻣدی" ﮐﮫ ﺑرای رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﺑﻠﺦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑدﻟﯾل اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در
اﺧﺑﺎر و ﮔزارش ھﺎ ،ﺗوﺳط ﮐرﯾم ﺧرم ،در ﻣﺎه ﻓﺑروری ،ﺑﺎ اﺧراج و ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﮐرﯾم ﺧرم اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن ﺑوﻣﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت را ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ و
ﻏﯾر ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧد.
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 .92اﯾﺳﺗﮕﺎه رادﯾوی "ﭘﯾﻐﺎم ﻣﻠﯽ" در وﻻﯾت ﻟوﮔر ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻗرار ﮔرﻓت.
" .93داﯾﺎن اﺣﻣدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در ﺗﺧﺎر و ﺑدﺧﺷﺎن ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ ﺷود.
 .94ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم "ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد" ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد در ﺳﺎل
 2007ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷد و ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل در زﻧدان ھﺎی ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
در ﻗﻧدھﺎر و ﺑﮕرام ﺑﺳر ﺑرد .ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر  2008آزاد ﺷد و در ﯾﮏ ﻧﺷﺳت ﺧﺑری
ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺷدت در زﻧدان ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده اﺳت.
" .95ﻋﺑداﻟﻣﻧﯾر" ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﺟوزﺟﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  27دﺳﺎﻣﺑر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﯾد ﮐﮫ ﺳوار ﯾﮏ ﺑس ﺑود و ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﮫ ﺑس ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .او ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ی ﯾﮑﯽ از ﺳﺎرﻗﺎن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
" .96زرﻏوﻧﮫ ﺣﺳن" ﮐﺎرﻣﻧد رادﯾو زھره در وﻻﯾت ﻗﻧدوز از ﺳوی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺗﮭدﯾد ﺷده و از او
ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود از ﮐﺎر دﺳت ﺑﮑﺷد.
" .97ﻓﺎﯾز ﺧورﺷﯾد" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون اﯾران ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ رﺑوده ﻣﯽ ﺷود.
" .98ﻓرﯾده ﻧﯾﮑزاد" ﻣﻌﺎون ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک از ﺳوی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
 .99ﺑﺎزداﺷت "ﻏوث زﻟﻣﯽ" و ھﻣﮑﺎر او "ﻗﺎری ﻣﺷﺗﺎق" و ﭘس از ﻣﺎه ھﺎ ﺣﺑس ،ﻣﺣﮑوم ﺷدن ﺑﮫ 20
ﺳﺎل زﻧدان
ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در رده ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در رده ی  142در
.100
ﺳﺎل  2007ﻗرار داد.
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ﺳﺎﯾت "ﮐﺎﺑل ﭘرس" ﭘس از اﻓﺷﺎی ﯾﮏ ﺳﻧد از ﯾﮑﯽ از ﺳران ﺑرﺟﺳﺗﮫ طﺎﻟﺑﺎن ،روز ﺷﺷم
.118
ﺟوﻻی ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﺻﻔﺣﮫ ی ﻧﺧﺳت آن ﯾﮏ وﯾدﺋو ﮐﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳت ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺑﻼ ﻧﯾز دو ﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﻓﻊ ﺷد.
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در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل " 2008ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﺳب" در اﯾران ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﺳت.
.103
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣدﯾران ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی "طﻠوع"،
.104
"آرﯾﺎﻧﺎ"" ،ﻧورﯾن" و "اﻓﻐﺎن" از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ ،ﺷورای ﻣﻠﯽ ،
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾری و وزارت ﻓرھﻧﮓ ،ﭘﺧش ﺑرﺧﯽ از ﺳ﷼ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ را
ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد .وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﭘس از آن ﻓﺷﺎرھﺎﯾش را ﺑر ﻣدﯾران ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﺑوﯾژه ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع
اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد و ﭘﺧش اﯾن ﺳ﷼ ھﺎ را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ھﻧدی ﺑودﻧد ،ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد.
در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  2008ﺑﻣب دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺟﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی "ﺧدﯾﺟﮫ اﺣدی" ﯾﮑﯽ از
.105
ﻣدﯾران رادﯾو "ﻓرﯾﺎد" در ھرات اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻼش ﺑرای ﺗرور "رھﻧورد زرﯾﺎب" داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس و ﯾﮑﯽ از دﺑﯾران ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع در
.106
ﻣﺎه ﻣﺎرچ.
"ﻓرھﺎد ﺟوﯾﺎ" ﻣدﯾر ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ھرات در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗوﺳط واﻟﯽ وﻗت "ﺣﺳﯾن اﻧوری"
.107
ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس "ﻧﯾﻠوﻓر ﺣﺑﯾﺑﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ھرات را در ﻣﺎه ﻣﯽ ﻟت و ﮐوب
.108
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
"ﻓﯾﺿﯽ زدران" ﮔوﯾﻧده ی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﻣﯽ از ﺳوی وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﮐرﯾم
.109
ﺧرم ﺗﮭدﯾد و وظﯾﻔﮫ اش ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق در ﻣﯽ آﯾد.
"ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣدﻧﯽ" از ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺎم ﻣﺟﺎھد در ﻣﺎه ﻣﯽ از ﺳوی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس در
.110
ﮐﺎﺑل ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
"ﻧﯾﻠوﻓر ﺣﺑﯾﺑﯽ" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ھرات در ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دوﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻼح ﺳرد  ،در ﻣﺎه
.111
ﻣﯽ ﺳﺎل ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺟروح ﻣﯽ ﺷود.
"ﻣﺣﻣد رﺟﺎ ﻣدﯾر" ﻣﺳوول رادﯾو داﯾﮑﻧدی ،ﺑﮫ دﺳﺗور واﻟﯽ در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺑﺎزداﺷت و ﻣورد
.112
ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .او در ﻣﺎه ﺟون ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻧﯾز ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
"ﺻﻣد روﺣﺎﻧﯽ" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک در ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل
.113
 2008در ھﻠﻣﻧد رﺑوده ﺷده و ﭘس از ﯾﮑروز ﺟﺳد ﺑﯽ ﺟﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود،
ﭘﯾدا ﺷد.
"ﺧﻠﯾل ﻧرم ﮔوی" ﻧوﯾﺳﻧده و طﻧزﭘرداز در ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﺟون ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺎزداﺷت
.114
ﻣﯽ ﺷود.
"رﺣﻣت ﷲ اﻓﻐﺎن" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﺎﺧﺗر در وﻻﯾت ﻟوﮔر از ﺳوی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﻣﺎه ﺟون
.115
ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
" ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ﻋﺎدﻟﯽ ﺣﺳﯾﻧﯽ" ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﻧﺷرﯾﮫ ﭘﺎﻣﯾر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺑﮫ ھﻣراه
.116
ھﻣﮑﺎراﻧش "ﻣﺣﻣد ﻣﮭدی ﺛﺎﻗب"" ،ﻣﺣﻣد زاھد" ،ﻧﺟﯾب ﷲ ﻧﺎﯾب ﺧﯾل" و "ﻣﻘﺻود ھوﻓﯾﺎﻧﯽ" در
ھﻣﺎن ﻧﺷرﯾﮫ ،در ﻣﺎه ﺟون از ﺳوی ﺷﮭردار ﺗﮭدﯾد و ﺣﻘوﻗﺷﺎن ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎزداﺷت "ﻧﺻﯾر ﻓﯾﺎض" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﻣﺎه ﺟوﻻی و
.117
ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ وی ﺑﻧﺎم "ﺣﻘﯾﻘﯾت"

ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس و اﻟﺟزﯾره" رﺣﻣت ﷲ ﻧﯾﮑزاد" در وﻻﯾت ﻏزﻧﯽ از ﺳوی اﻣﻧﯾت
.119
ﻣﻠﯽ در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
"ﺷﺎﭘور ﺻﺎﺑر" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﻓرﯾﺎد در ھرات از ﺳوی ﭘوﻟﯾس اﯾن وﻻﯾت در ﻣﺎه ﺟوﻻی
.120
ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
در ﻣﺎه ﺟوﻻی در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮫ اظﮭﺎرات "ﻟطﯾف ﭘدرام" )ﺷﺎﻋر و ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ(
.121
درﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺎن ﷲ ،از ﺳوی ﮔروھﯽ ﺑﻧﺎم "اﻓﻐﺎن ﻣﻠت" ﺗظﺎھرات ﻣﯽ ﺷود و
ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺷﺗن ﭘدرام 200 ،ھزار داﻟر ﺟﺎﯾزه در ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.
"ﺻﻣﯾم ﺳﯾرت" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ در ﮐﺎﺑل در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺗظﺎھرات در ﻣﺎه ﺟوﻻی
.122
ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ دادﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﭘروﻧده ای را ﻋﻠﯾﮫ ﻣدﯾر ﻣﺳوول ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر
.123
"ﺑﺷﯾر ﺑﯾژن" ﺗﺷﮑﯾل داده و درﺧواﺳت اﻋدام او را ﮐرده ﺑود.
ﻧﯾروھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﻧﮕرھﺎر " ﺗﻘﯽ ﷲ ﺗﻘﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر طﻠوع را در ﻣﺎه
.124
آﮔوﺳت ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
"ﻣﯾراﺻﻐر اﮐﺑرزاده" ﯾﮑﯽ از ﻣدﯾران رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور ﮐرﯾم ﺧرم وزﯾر
.125
ﻓرھﻧﮓ در ﻣﺎه آﮔوﺳت از ﮐﺎرش ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﺷود.

.129

ﺑﺎزداﺷت ﺳﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﯾﮏ رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ در ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﺑﻧﺎم "ﭘﺷﺗون ﻏژ" .

.130

ﺑﺎزداﺷت "اﺟﻣل ﻋﻠم زی" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ
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ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ و ﻣوﺑﺎﯾل را در طﯽ ﺷب در
.131
وﻻﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻏزﻧﯽ ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐرد.
اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس " وﮐﯾل اﺣﻣد اﺣﺳﺎس" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ را در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
.132
ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﺑﺎر ﻧﯾز اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺗﻼش ﺑرای رﺑودن وی را داﺷﺗﻧد.
"ﻧﺟﯾﺑﮫ اﯾوﺑﯽ" ﻣدﯾر رادﯾو ﮐﻠﯾد در ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط "ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﭘﮑﺗﯾﺎوال" رﯾﯾس ﭘوﻟﯾس ﺟﻧﺎﯾﯽ
.133
ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
"ﻣﯾر ﺣﯾدر ﻣطﮭر" ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
.134
در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
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اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس "ﺻﻔت ﷲ زاھدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﺳﻼم وطﻧدار در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد را در ﻣﺎه
.126
آﮔوﺳت ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
"روﻧﺎ ﺷﯾرزی" ﻣدﯾر ﻣﺳوول رادﯾو ﻗوﯾﺎش در وﻻﯾت ﻓﺎرﯾﺎب در ﻣﺎه آﮔوﺳت از ﺳوی
.127
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎزداﺷت "ﮐوﺟﯾرو ﻧوﺑوھﯾرو" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ژاﭘﻧﯽ در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ.
.128

"ﻣﯾﻠﯾﺳﺎ ﻓﻧﮓ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷﺑﮑﮫ ﺳﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس
.135
رﺑوده ﺷده و ﭘس از ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ آزاد ﻣﯽ ﺷود .اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘس از رﺑوده ﺷدن اﯾن
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ،دو ھﻣﮑﺎر او ﺑﮫ ﺷﻣول راﻧﻧده اش را ﮐﮫ دو ﺑرادر ﺑودﻧد ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد.
"ﺣﻣﯾد ﺳﻠﺟوﻗﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ اﺗﻔﺎق اﺳﻼم در ھرات ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﻟت
.136
و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
"ﻏوث زﻟﻣﯽ" ﺳﺧﻧﮕوی وﻗت دادﺳﺗﺎن ﮐل ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده،
.137
در ﻧﻧﮕرھﺎر در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
"دواﺧﺎن ﻣﯾﻧرﭘﺎل" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو آزادی در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر در زاﺑل ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن رﺑوده ﻣﯽ
.138
ﺷود.
"ﻋزﯾز ﷲ ﭘوﭘل" ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ در زاﺑل در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن رﺑوده ﻣﯽ
.139
ﺷود.
"ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗوﺧﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر طﻠوع در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺗظﺎھرات در ﮐﺎﺑل ﻟت و
.140
ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
"ﺟﺎوﯾد روﺳﺗﺎﭘور" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ﻟت و ﮐوب
.141
ﻣﯽ ﺷود.
" ﺳﯾد ﻧﺎﺻر ﺗﻘدﺳﯽ" ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾد ﻓردا ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﺷﺎر
.142
ﻣﻘﺎﻟﮫ ی اﻧﺗﻘﺎدی در ﺳﺎل  2008ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
"ﻗﺎﺳم رﺣﯾﻣﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ در ھﻣﯾن ﺳﺎل از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
.143
ﺷود و ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﯾن وﻻﯾت درﺑﺎره ﺧﻼء رﺳﺎﻧﮫ ای در آﻧﺟﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد.
"ﮐﺎﺗرﯾن وداع" ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ ﭼراغ از ﺳوی اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
.144
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دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻔت ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ی ﭘﯾﻣﺎن )ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل( را ﺑﺻورت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ
.145
در  14ﻣﺎه ﺟﻧوری ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎران "ﻣﮭﺳﺎ طﺎﯾﻊ" " ،ﻧظری ﭘرﯾﺎﻧﯽ"" ،ﺧﯾرﷲ
آزاد"" ،ﺣﺳن ﻋظﯾﻣﯽ"" ،ﻧﺻﯾر اﺣﻣد ﯾﻌﻘوﺑﯽ"" ،ﻣﺑﺎرک ﺷﺎه ﺷﮭرام" و " ﺟواد اﺣراری" ﻧﺎم
دارﻧد.
در اواﯾل ﺳﺎل  2009ﺟﻣﻌﯽ از ﻋﻠﻣﺎی وﻻﯾت ھرات ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن روزﻧﺎﻣﮫ "ﭘﯾﻣﺎن
.146
ﻣﻠﯽ" ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل و ھرات ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺎﺷران آن را ﺑﮫ دﻟﯾل اھﺎﻧت ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧواھﻧد.
"ﻣﯾﻧﺎ ﺣﺑﯾب" ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﭼراغ در ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﺟﻧوری ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
.147
ﺷود .ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر در ﺳﺎل  2008ﻧﯾز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻟت و ﮐوب ﯾﮏ ﮐودک
ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺗﮭدﯾد ﺷده و ﺑرﺧورد ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت ﺑﺎ او ﺷده اﺳت.
"ﻋﺑدﷲ ﻧظﺎﻣﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻟﺟزﯾره در وﻻﯾت ﮐﻧر ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس )اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﮔروه
.148
ﺳﻠﻔﯽ( در ﻣﺎه ﺟﻧوری رﺑوده ﻣﯽ ﺷود.
در ﻣﺎه ﻓﺑروری ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک در ﮐﺎﺑل از ﺳوی ﭘوﻟﯾس و ﻧﯾروھﺎی
.149
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻟت و ﮐوب ،ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر "ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣن اﺑراھﯾﻣﯽ" ﻧﺎم
دارد.
"ﻋﺑداﻟواﺣد ﺗﺎﺑﻊ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺳﻼم وطﻧدار در ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس درﻣﺎه ﻓﺑروری ﻟت و ﮐوب
.150
ﻣﯽ ﺷود.
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در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2009ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﮐﻠﯾد ﺑﻧﺎم " ﻣﻠﯾﺎر ﺻﺎدق آزاد" در ﻣﺣل
.164
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آن ،ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾن
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻗﻧداق ﺗﻔﻧﮓ ﺑﮫ ﺟﺎن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد.
در ﺳﺎل  2009ھزاران ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ وﻻﯾت ﻧﯾﻣروز در ﺟﻧوب ﻏرب
.165
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آب اﻧداﺧﺗﮫ ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧﺑر ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی
ﻧﯾﻣروز ﺧواﺳﺗﺎر ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای واردﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐﺗﺎب ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﻗﻠﯾت ﺷﯾﻌﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اﻗﻠﯾت و ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن رﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﭘردازد.
در ﺳﺎل  2009وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺗﻼش زﯾﺎدی را آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﺳﺎﯾت ھﺎی
.166
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘد دوﻟت ﺑوﯾژه ﮐﺎﺑل ﭘرس را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ وزارت ﻣﺧﺎﺑرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﯾﻠﺗر ﮐﻧد.
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"ﻧظری ﭘرﯾﺎﻧﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﺑرای ﺑﺎر دوم در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺗوﺳط دادﺳﺗﺎﻧﯽ
.151
ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
ﻓﺷﺎر ﺑر ﻣدﯾران روزﻧﺎﻣﮫ ی ﭼراغ از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای در
.152
ﻣﺎه ﻣﺎرچ.
"ﺣﺳﯾن ﺳﺎدات" ﺗﺻوﯾر ﺑردار ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺗوﺳط ﮔﺎرد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در ﻣﺎه ﻣﺎرچ
.153
ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
"ﺟﺎوﯾد اﺣﻣد" ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﺑﺎزداﺷت ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و آزاد ﺷده ﺑود ،در
.154
دھم ﻣﺎه ﻣﺎرچ در ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳد.
"ﻓﮭﯾم ﮐوھداﻣﻧﯽ" ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﺗﻠوﯾزﯾون اﻣروز در ﮐﺎﺑل از ﺳوی دادﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ
.155
ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس "ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺻوﻣﯽ" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع در ﻗﻧدھﺎر را در ﻣﺎه
.156
اﭘرﯾل ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣدﯾران ﺳﺎﯾت ﺑﯾﻧوا ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ در وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر ﺑرای ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣزدھﺎی
.157
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻣﯽ ﮐرد ،ﺗوﺳط اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑرادر ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻟت و ﮐوب
ﻣﯽ ﺷود.
"ﺳرﺣدی" ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو وﻟس ژغ در وﻻﯾت ﺧوﺳت در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس
.158
زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود.
"ﺣﺎج ﮐﺎظم ﯾزداﻧﯽ" ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر و ﻧوﯾﺳﻧده ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ
.159
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐرد و ﭘﺎ ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔذاﺷت،
در ﻣﺎه اﭘرﯾل در ﮐﺎﺑل ﻣورد ﺳوء ﻗﺻد ﻗرار ﮔرﻓت اﻣﺎ از اﯾن ﺳوء ﻗﺻد ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرد.
ﺗﮭدﯾد ﻣدﯾران روزﻧﺎﻣﮫ "ھﺷت ﺻﺑﺢ" ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗوﺳط ﻣراﺟﻊ دوﻟﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ
.160
در ﮐﺎﺑل .وزﯾر ﺣﺞ و اوﻗﺎف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐرده اﺳت.
دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون "طﻠوع" و دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون "آرﯾﺎﻧﺎ" ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﺻوﯾر
.161
ﺑرداراﻧﺷﺎن در ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه اﭘرﯾل در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺗظﺎھرات ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
"ﺳﯾد داود ﯾﻌﻘوﺑﯽ" ﻣدﯾر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﯾﯾﻧﮫ روز در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﺎزداﺷت
.162
ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎزداﺷت دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷﺑﮑﮫ اﻟﺟزﯾره ﺑﻧﺎم ھﺎی "ﻗﯾس اﻋظﻣﯽ" و "ﺣﻣﯾدﷲ ﺷﺎه" در ﻣﺎه
.163
ﺟون ﺗوﺳط اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
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در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  2009ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﺑﻧﺎم "اﻣﯾﻠﯾو ﻣورﻧﺎﺗﺗﯽ" و ﯾﮏ ﻓﯾﻠﻣﺑردار ﺷﺑﮑﮫ
.167
"اﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس" ﺑﻧﺎم "اﻧدی ﺟﺎﺗﻣﯾﮑو" در ﺟرﯾﺎن ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در اﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﯾﮏ ﺑﻣب زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﻧﺷر اﺧﺑﺎر ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
.168
ﺟﻣﮭوری و ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ 20 ،آﮔوﺳت.
ﺑﺎزداﺷت ﭼﻧدﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ20 ،
.169
آﮔوﺳت و ﺗوﻗﯾف وﺳﺎﯾل ﮐﺎری ﺷﺎن.
ﺟﺎن ﷲ ھﺎﺷم زاده ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺷﺎد در ﻣﺎه آﮔوﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧطﻘﮫ ی
.170
ﺧﯾﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﺎزم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد.
در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم ھﺎی "ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی" و "اﺳﺗﯾﻔن ﻓرل" در وﻻﯾت ﻗﻧدوز
.171
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن رﺑوده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻓرل آزاد ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﺳﻠطﺎن ﻣﻧﺎدی ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ
ﺷد.
دادﮔﺎھﯽ در ﮐﺎﺑل "ﻏوث زﻟﻣﯽ" و "ﻗﺎری ﻣﺷﺗﺎق" را ﺑﮫ ﺟرم اﻧﺗﺷﺎر "ﻗرآن" ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و
.172
ﺗﺣرﯾف آن ،در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑرﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﮐرد.
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ﻓﺎﺋز ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﺗﻣدن ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس در  27ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  .ﻓﺎﯾزدر اﯾن
.173
ﻣورد ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد" :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﺳﺗم در ﺣوزه اول ﺷﮭر ﮐﺎﺑل از ﻣردم ﺗﺻوﯾر ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾم
و ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧم ،ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﭘوﻟﯾس ﮐﻣره ی ﻓﻠم ﺑرداری ام را ﺑﺎ ﻟﮕد زد و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از وی
ﻋﻠت اش را ﭘرﺳﯾدم ،ﺷروع ﺑﮫ ﻟت و ﮐوب و ﻧﺎﺳزا ﮔﻔﺗن ﮐرد".
وزارت داﺧﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ﻧظری ﭘرﯾﺎﻧﯽ" ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎر را در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر
.174
ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻗﺑﻼ ﻧﯾز دو ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود.
"ﺣﺷﻣت ﷲ رادﻓر" ﻣدﯾر ﻣﺳوول روزﻧﺎﻣﮫ ی ﻧﺧﺳت ﻧﯾز در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس
.175
ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود.
"ﭘل رﻓﺳدال" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧروژی ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺗرﺟﻣش ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن در ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر رﺑوده
.176
ﺷده و ﭘس از ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ھر دو آزاد ﺷدﻧد.
ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻧﺎم "ﺟو ﮔﻠﻧﺗون" ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺷوﯾق
.177
ﺳرﺑﺎزان ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋدم ﺷرﮐت در ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ،در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺑﺎزداﺷت ﺷد.
ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑﺎزداﺷت وی را ﻧﻘض آزادی ﺑﯾﺎن از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧد.
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧورﯾن در ﻣﺎه ﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
.178
"ﻋﺑداﻟطﯾف ﺳﺣﺎک" ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺷﺎد در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
.179
واﻟﯽ اﯾن وﻻﯾت "ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور" در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در رده ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در رده ی  149در
.180
ﺳﺎل  2009ﻗرار داد.
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ﻓﺻل ﺷﺷم :رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
 رﺳﺎﻧﮫ ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ رژﯾم طﺎﻟﺑﺎنﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘس از دوره ای طوﻻﻧﯽ و ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ﺟﺎن دوﺑﺎره ﮔرﻓﺗﻧد؛
ﭼرا ﮐﮫ ﻗﺑل از روی ﮐﺎر آﻣدن رژﯾم ﮐرزی و آﻣدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﮫ ی
ﭼﻧداﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷت .ﺗﻧﮭﺎ ﺻدای ﺷرﯾﻌت طﺎﻟﺑﺎن ﺑود و رادﯾو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾرون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷرات
داﺷت و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه رادﯾوی ﺳﺎده ﻗﺎﺑل ﺷﻧﯾدن ﺑود و ﻓﻘط ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﺟﻧﮓ زده ﺣﺎﮐم
ﺑود .آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻓﺻل ﻧﺧﺳت اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﯾز آﻣده ،در دوره ھﺎی ﻗﺑل ﻧﯾز ﻣﺎ ﭼﻧدان رﺳﺎﻧﮫ ای در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧداﺷﺗﯾم .در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺷروع ﺑﮫ ﻧﺷرات ﮐردﻧد .ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن و ﺣﺿور ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺧوب ﺑود ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﯾﺎت ﺧود را
ﺷروع ﮐﻧﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﺳرﮐوب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ از ﻣﯾﺎن اﻧﺑوه رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﻣﻔﮭوم رﺳﺎﻧﮫ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗوان درک ﮐرد ،اﯾﻧﮑﮫ ﺻداﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳت ﮐﮫ
ﺻدای ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳت و ﻣﺛﻼ ﺻدای ﻣردم اﺳت و آﻧﭼﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﺧواھﻧد را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دھد .در ﭼﻧد ﺳﺎل
اﺧﯾر ﺻدھﺎ رﺳﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺛﺑت ﺷده و اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎﻓﺗﻧد .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎرھﺎ
و ﺑﺎرھﺎ اﻓزاﯾش ﺗﻌداد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﯾﮑﯽ از دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﺧود ﻗﻠﻣداد ﮐرد .ﮐرزی ﺑﺎرھﺎ در ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑر وﺟود آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده و ﺗﻌداد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺛﺑت ﺷده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﯾﮑﯽ از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧود داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﺧﺑرھﺎ و ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﺧوب از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﮑﺎر رﺳﺎﻧﮫ ای ﺟدﯾد ﺻدای ﺟدﯾدی را در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻌﮑﺎس دھﻧد.
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اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ روی ﺳﮑﮫ اﺳت و روی دﯾﮕر آن ھﻣﺎن ﺳرﮐوب و ﺳﺎﻧﺳور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و در
ﮐﻧﺎر آن ﻣﺷﮑﻼت ﻓﻧﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺳطﺢ ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﺳت .در اﯾن ﺑﺧش از ﮐﺗﺎب
"ﺳﺎﻧﺳور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﻧﮕﺎه ﻧزدﯾﮑﺗری دارﯾم.
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 رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽﺑﯾش از  350ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﺎﻣل روزﻧﺎﻣﮫ ،ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ و ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ از وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟواز اﻧﺗﺷﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ ،ھﺷت ﺻﺑﺢ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷد،
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ،اوت ﻟوک و ﺳروش ﻣﻠت و ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺑل ،ﮐﻠﯾد ،ﻣرﺳل و ﭼﺎی داغ ﮐﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷد،
از اﯾن دﺳت ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮭﻧد ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﻓروش اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن آﻣﺎر ﺑﯽ ﺳوادان را دارد .آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﻧدارﻧد طﺑﯾﻌﺗﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺧﺎطﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﻧد .از ﺳوﯾﯽ ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ از ﻧﺑود ﻣﺧﺎطب ﮔﻠﮫ و
ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ آن ھﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﺑﯽ ﺳوادی ﺑﯾش از ھﺷﺗﺎد درﺻد ﺟﻣﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دارﻧد .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺷﮑﺎﯾت ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد وﻗﺗﯽ
ﺧودﺷﺎن ﺗﺎﮐﻧون روی ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﺑﯽ ﺳوادی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣرﮐز ﻧﮑرده و اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑﺎ اﺧﺑﺎر و ﮔزارش
ھﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺣﺗﺎ آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳواد دارﻧد ھم ﭼﻧدان ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﻠت اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ
از ﺳوﯾﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺎری رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺳت و از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﻋﻘب ﺑودن آن ھﺎ در ﺧﺑر و روﯾداد
از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾداری و ﺷﻧﯾداری ﺳت.
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"آرﯾﺎﻧﺎ" دﺧﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﻓروش در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﺧرﯾد روزﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﻣردم ،ﺳﺎﺟﯾق ﻣﯽ ﻓروﺷد.
ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺳطﺢ درآﻣد ﻣردم ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻋﻠت ھﺎی ﻣﮭم ﻋدم ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺑﮫ ﺧرﯾد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺳت .
ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﻋﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣدود ﭘﻧﺟﺎه داﻟر ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺣﻘوق دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﯾن ﮐﺎرﻣﻧد
ﺧﺎﻧواده ای ﭘﻧﺞ ﻧﻔره ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر را اداره ﮐﻧد .ﺣﻘوق ﻣﺎھﺎﻧﮫ ی اﯾن ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﮫ زور اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد
ﺧوراک را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد اﯾن ﮐﺎر را ﻧﯾز ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
ﺑرﺧﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘول ھﺎی ھﻧﮕﻔت اھداﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف راه اﻧدازی ﺷده اﻧد ،ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑﯾن ﻣردم ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود .راﯾﮕﺎن ﺗوزﯾﻊ
ﮐردن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ اﻗﺑﺎل آن ھﺎ ﻧﮑرده اﺳت .ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی "ﺻدای آزادی" ﯾﮏ
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑدون ﺧﺑر ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﻧﻘد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ھزاران ﻧﺳﺧﮫ و ﺑﺻورت ﺗﻣﺎم رﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳد .اﻣﺎ ﻣردم ھﯾﭻ ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﻧداده

و ﺑﯾﺷﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷود از اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﭘﯾﭼﺎﻧدن ﺳﺎﻧدوﯾﭻ ،ﭘﺎک ﮐردن ﺷﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﺳوزاﻧدن و...اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺷﮑل ﻋﻣده ی دﯾﮕری ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮭﻧد ،ﻣﺷﮑل ﻋدم اﻣﻧﯾت اﺳت .از ﺳوﯾﯽ
در ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎﻧﺳور از ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﻋدم وﺟود
اﻣﻧﯾت ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﻧﯾز ﺳﺧت و ﻣﺷﮑل و ﮔﺎھﯽ ھم ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد .ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ھﯾﭻ روزﻧﺎﻣﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در وﻻﯾت داﯾﮑﻧدی در ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭼون ھﯾﭻ راھﯽ
ﮐﮫ ﺑﺗوان راه ﻧﺎم آن را ﻧﮭﺎد ﺑﮫ اﯾن وﻻﯾت وﺟود ﻧدارد .در ﻓﺻل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرف و ﺑﺎرﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺣدود
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻣﺳﺎﻓرﯾن از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ داﯾﮑﻧدی راه طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در زﻣﺳﺗﺎن ﮐﮫ زﻣﺳﺗﺎن ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺳت،
ھﻣﺎن ﻣﺳﯾر ﻧﯾز ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن وﻻﯾت در ﻣﺣﺎﺻره ی ﮐﺎﻣﻼ ﺑرف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ روزﻧﺎﻣﮫ
ی ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل در وﻻﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ارزﮔﺎن ،ھﻠﻣﻧد ،زاﺑل ،ﻓراه ،ﻧﯾﻣروز ،ﭘﮑﺗﯾﺎ ،ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دوری راه و
ﻧﺎاﻣن ﺑودن ﻋﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در ﺧﺑرھﺎ آﻣده ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺣﺗﺎ ﮐﺎروان ھﺎی ﺣﺎﻣل ﮐﺗﺎب
ھﺎی درﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗب را ﻣﺗوﻗف ﮐرده و ﮐﺗﺎب ھﺎ را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد.
ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ در ﭼﺎپ و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد در ﮐﯾﻔﯾت ﻣطﺎﻟب ،ﻋﻠت ﻣﮭم دﯾﮕری
ﺳت ﮐﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن دارﻧد را ﺑﮫ ﺧرﯾد و ﺧواﻧدن ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ دﯾده ام ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺧﺑرھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ،ﮐﺎﭘﯽ ﺷده و ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷود .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺣﺗﺎ از ذﮐر ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﯾز ﺧودداری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
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 رادﯾوآن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ در ﭘﯾدا ﮐردن ﻣﺧﺎطب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد را رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻧﯾداری ﻧدارﻧد.
رادﯾو اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن رﺳﺎﻧﮫ ی ﺷﻧﯾداری ﺳت ﮐﮫ از ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺧوﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﺣﺗﺎ ﻧﺑود ﺑرق در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﭼﻧدان ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه
رادﯾوی ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺧﺎطب رادﯾوھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑود .ﺣدود  70ﺷﺑﮑﮫ ی رادﯾوﯾﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن رادﯾوھﺎ رادﯾوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در وﻻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷرات
دارﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ رادﯾو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،رادﯾو ﻧﯾﻣروز ،رادﯾو ﺑﻠﺦ ،رادﯾو ﺳﻣﻧﮕﺎن ،رادﯾو ﻓراه ،رادﯾو ﺧوﺳت،
رادﯾو زاﺑل ،رادﯾو ﺑدﺧﺷﺎن و...
رادﯾوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧﺷر اﺧﺑﺎر رﺳﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ دارﻧد ﮐﮫ در
ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ھداﯾت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﯾﺗﺧت و در وﻻﯾﺎت ﺑﺎ ھداﯾت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن رادﯾو
ھﺎ از اﻧﺗﻘﺎد و ﺗﺣﻠﯾل اﺛری ﻧﯾﺳت.
در ﮐﻧﺎر رادﯾو ھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی رادﯾوﯾﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آن ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ و ﻣوﺳﺳﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﯾوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از
اﯾن دﺳت رادﯾو ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ رادﯾوی ﮐﻠﯾد ،آرﻣﺎن ،ﺳﻼم وطﻧدار ،وطﻧدار ،ﺻﺑﺢ ﺑﺧﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧدای
ﺻﻠﺢ ،ﺻدای ﻋداﻟت ،ﺻدای زن اﻓﻐﺎن ﭘﯾﻐﺎم و...اﺷﺎره ﮐرد .ﺑﯾﺷﺗر اﯾن رادﯾو ھﺎ و ﺑوﯾژه آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
وﻻﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد ،ﺑدﻟﯾل ﮐﻧﺗرل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .رادﯾوھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،وﺿﻌﯾت ﺑﮭﺗری دارﻧد .ﺑﯾﺷﺗر اﯾن رادﯾو ھﺎ از ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧود
و ﯾﺎ آﮔﮭﯽ دھﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳﯾم ﯾﺎ روﺷن ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ و اﯾﻧﺗرﻧﯾوز و
ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ی اﯾﻧﺗرﻧﯾوز ﯾو.اس .ای .آی .دی اﻧﺗﻘﺎدی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رادﯾوھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آن ھم ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﻧدی ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﭘﺧش ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﺑﺧودی ﺧود ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارد اﻣﺎ ﭘﺧش ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ،ﯾﮏ ﺳوال اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
رادﯾو ھﺎ و ﺣﺗﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ظرﻓﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزی ﻧدارﻧد و ﯾﺎ ﺑرای ﮔرﯾز از ﺳﺎﻧﺳور ،دﺳت
ﺑﮫ ﺧودﺳﺎﻧﺳوری زده و زﻣﺎن ﻧﺷرات ﺧود را ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﺧش زﯾﺎد ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺑوﯾژه از ﻧوع
ﺳطﺣﯽ آن،ﻋﻣﻼ ذھن ﻣﺧﺎطﺑﺎن را ﺗﻧﺑل ﮐرده و آﻧﺎن را از ژرف اﻧدﯾﺷﯽ دور ﻣﯽ ﮐﻧد.
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 ﺗﻠوﯾزﯾوندر ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی زﯾﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺛﺑت ﺷده و اﺟﺎزه ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑوده و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ .ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت رﺷد ﭘﯾدا ﮐرده و ﭼﻧد ﺷﺑﮑﮫ ی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع و آرﯾﺎﻧﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺳﺎﯾر ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﮔزارﺷﮕران و ﮔوﯾﻧدﮔﺎن ورزﯾده ﺗر ﺑرﺧوردارﻧد .ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع
ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﺧﺗﻠف دارد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
"ﮔﻔﺗﻣﺎن" و "ﮔزارش ﺷش و ﻧﯾم" اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺷﮭور ھﺳﺗﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ھر ﭼﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون
ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧﺑرﻧﮕﺎران آن ھﺎ ﺧﻼﻗﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧرج ﻣﯽ دھﻧد ،ﻓﺷﺎر و ﺳرﮐوب ﻧﯾز
اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ،آرﯾﺎﻧﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ دﯾﮕر ﺑﻧﺎم ﺷﻣﺷﺎد ﺣﺗﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺑﺎرھﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﯾﺎ ﻣورد ﻟت و ﮐوب و ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺣﺗﺎ
ﻧﺷرات ﺑرﺧﯽ از ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد طﻠوع در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﺷد .ﻣدﯾران اﯾن
ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﻣواﺟﮭﻧد و ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن وادار ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺑرای ﺑﻘﺎ و ﺿرﺑﮫ ﻧﺧوردن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎﯾﯽ ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏﺎﻟب ھﻣﺳو ﺷوﻧد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧﯾروﯾﯽ دﯾﮕر.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮭﻧد ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﻣﺧﺎطب اﺳت .در ﮐﺷور
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ای ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرق ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺳت .ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑرق در ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧداﺷت و
اﮔر ﺑود ﺣدود ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت در روز ﺑود و ﻗدرت آن ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺑود .ﻗدرت ﮐم ﺑرق ﺑﺎﻋث از ﮐﺎر
اﻓﺗﺎدن ﺑﺳﯾﺎری از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﯾژه ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺷد .اﮐﻧون ظﺎھرا وﺿﻊ در ﮐﺎﺑل
ﺑﮭﺗر اﺳت اﻣﺎ در ﺑﯾﺷﺗر وﻻﯾﺎت ﻧﺑود ﺑرق ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟدی ﺳت .وﻗﺗﯽ ھم ﺑرق ﻧﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون ھم ﻧﯾﺳت.

ﺑرﺧﯽ از ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻋﻣﻼ از طرف ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺗﻣوﯾل و اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرﺧﯽ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ھﺎ ھﺳﺗﻧد:
ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،طﻠوع ،ﻟﻣر ،آرﯾﺎﻧﺎ ،ﺷﻣﺷﺎد ،آﯾﻧﮫ ،ﺗﻣدن ،ﻓردا ،اﻓﻐﺎن ،ﻧور ،ﺻﺑﺎ ،ﻧوﯾن ،ﺷﺑﮑﮫ
ﯾﮏ ،ﻧﮕﺎه ،ﮐﮭﮑﺷﺎن ،آرزو ،ﻏورﯾﺎن و ﻣﻠت
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در ﺑرﺧﯽ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﻼ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزی ﻣﺗوﻗف اﺳت .ﻣﺛﻼ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧﺻوﺻﯽ
ﺑﻧﺎم ﺗﻠوﯾزﯾون اﻓﻐﺎن ﮔوﯾﯽ ﺳﯽ دی ھﺎﯾﯽ را از ﺑﺎزار ﺳﯽ دی ﻓروﺷﯽ ﮐﺎﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و ﻓﯾﻠم و ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای از ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺗواﯾﯽ و ﻓﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷدت ﭘﺎﯾﯾن اﺳت.
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 رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺛﺑت ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی "ﭼﺎی داغ" ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ رﻓﺗﮫ ﺑودم و
آﻧوﻗت طﺑق ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﺳﮫ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﮐﺎر ﻣﯽ داﺷت ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺧود را ﮐﮫ ﺣداﻗل در
ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش از آن روی ﮐﺎﺑل ﭘرس و رھﺎ ﭘن ﻧﺷر ﮐرده ﺑودم ،ﺑﮫ وزرت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑردم،
ﺑﺧش ﻧﺷراﺗﯽ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ،ﭘرﯾﻧت ﺷدن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم را از ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ دﻟﯾﻠﯽ
ﺑر ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ی ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و اﺻرار داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺣﺗﻣﺎ اﺻل روزﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ
ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﺑرای ﻣن آن ﻣوﻗﻊ ﺟﺎﻟب ﺑود ﮐﮫ ھﻧوز رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﻣدﯾران ﻓرھﻧﮕﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧداﺷت و وﻗﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردم ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﮫ ﺑدون ﮐﻣﭘﯾوﺗر و ﮔﺎھﯽ
ﺑدون ﺑرق ﺑود و در ﮐﻧﺞ دﻓﺗر ﮐﺎرﺷﺎن ﯾﮏ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ درﺳت ﮐرده اﻧد و از ﺳﺎﻋت ده ﺻﺑﺢ درﺑﺎره ی
ﭼﮫ ﺑﺧورﯾم ﭼﮫ ﻧﺧورﯾم ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﻌد از ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ھم ھر ﮐس ﺑﮫ ﻓﮑر رﻓﺗن ﺑود ،اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑراﯾم ﻗﺎﺑل درک ﺷد ﮐﮫ ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﻣدﯾران ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﮫ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷود .آن ھﺎ ﭼﯾزی را رﺳﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺷﻧوﻧد و ﯾﺎ آن را ﺑﺎ دﺳﺗﺷﺎن
ﻟﻣس ﮐﻧﻧد.

اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت ﻗﺑﻼ ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺑﺎزﮐردن ﺳﺎﯾت ھﺎی ﮐﺎرﺑردی ﻣﺛل ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اﯾﻣﯾل
راﯾﮕﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﺑود و ﯾﺎ ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﺟواﻧﺎن و اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻠﻔون اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ارزان ﺗر از راه ھﺎی دﯾﮕر ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔوﻧﯽ اﺳت.
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ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺑر دوﺑﺎر ﺑﺎزداﺷت ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐﺎﺑل ﭘرس در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﮫ
ﮔﺳﺗرش ﻣﻔﮭوم رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐرد .ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑدﻟﯾل ﻣطﺎﻟب ﻧﺷر ﺷده در ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷد و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳﺗور ﺑﺎزداﺷت ﻣدﯾر ﯾﮏ ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﺻﺎدر ﮐردﻧد .دﯾﮕر ﺑرای
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑوﯾژه ﻣدﯾران ﻓرھﻧﮕﯽ در وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ،رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻏرﯾب ﻧداﺷت و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای رﺳﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﮐرﯾم ﺧرم
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ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل ﻧﺧﺳت ،در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﯽ ﻣﻔﮭوم و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و اﺧﺗﻼس ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ﺑود ،در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
دﯾداری ،ﺷﻧﯾداری و ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓت .آﻧوﻗت ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ھم وﺟود
دارد و اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﻓﺷﺎی ﺗﺧﻠﻔﺎﺗﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾز ﮐﺎرا ﺑﺎﺷد .ﺧﺑرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻧﺷر ﺷده در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮐﺎﺑل ﭘرس ،ﮐم ﮐم رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﺑرای ﻣردم آﺷﻧﺎ ﮐرد.
ﮔرﭼﮫ ﺑﯾش از ﻧود درﺻد ﻣردم از داﺷﺗن ﺑرق و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﺣروم ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺑرھﺎی ﮐﺎﺑل
ﭘرس در ﺗﻠوﯾزﯾون ،رادﯾو و روزﻧﺎﻣﮫ و ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻣﻔﮭوم رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﺑرای ﻣردم ﻧﻣﺎﯾﺎن
ﮐرد.

وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ،اﺧطﺎر داده ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺷراﺗﯽ اداﻣﮫ داده ﺷود ،ﭘروﻧده ی ﻣرا ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ و
دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﻣﯽ دھد.
در اﯾن ﻣدت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘر و ﺑﺎل ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺣﺗﺎ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﮔﺳﺗرده ﮐردن ﮐﺎر ﺧود ،ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺧود را راه اﻧدازی ﮐردﻧد .ﺑﺧش
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ دارﻧد و اﮐﻧون ﺳﺎﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻏرﯾب ﺷﻣرده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﻣﺧﺎطﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺎرﻣﻧدان ادارات ﻣﺧﺗﻠف ﺑوﯾژه
وزرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط وزارت اطﻼﻋﺎت و
ﻓرھﻧﮓ و وزارت ﻣﺧﺎﺑرات ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻓﯾﻠﺗر ﮐﺎﺑل ﭘرس روی دﺳت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود
ﺗﻌدد ﺷرﮐت ھﺎی ﺧدﻣﺎت دھﻧده ی اﯾﻧﺗرﻧت ) ،(ISPاﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑردن ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ
ﺑزرگ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل از آی .اس .ﭘﯽ ھﺎی ﻏﯾر داﺧﻠﯽ ،آﻣوزش راه
ھﺎی ﻋﺑور از ﻓﯾﻠﺗر در ﮐﺎﺑل ﭘرس و ﻧداﺷﺗن ﺗﺧﺻص و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑروز و ﻣدرن در وزارت ﻣﺧﺎﺑرات
ﺑرای ﻓﯾﻠﺗر ،ﻋﻣﻼ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻓﯾﻠﺗر ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت .
اﮐﻧون وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت و ﺻد ھﺎ وﺑﻼگ ﻧوﯾس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺧود را روی ﺷﺑﮑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺧود ﯾﮏ ﮐﺎﻧون
) ( www.afghanpenlog.comﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد و ﭼﻧد ﮐﺎر ﮔﺎه آﻣوزش وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﯽ را در ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت
ﺑراه اﻧداﺧﺗﻧد.
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ﺑر ﺗﻌداد ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز روز ﺑروز اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ آن ھﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎص ﺧود
را ﻧﯾز دارﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده ﺑرای ﻣدﯾران ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ طراﺣﯽ ﺳت .ﺑﯾﺷﺗر آﻧﺎن
ﺗﺧﺻص ﭼﻧداﻧﯽ ﺑرای طراﺣﯽ ﺳﺎﯾت ﻧدارﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ روش ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ و ﺻﻔﺣﺎت ﺳﺎده ی اچ ﺗﯽ
ام ال ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺧود را اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧﮕﺎه درﺳت ﮔراﻓﯾﮑﯽ ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد و ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺳﺎﯾت
ھﺎﯾﯽ را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ از ﮔراﻓﯾﮏ ﺧوب ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣﺣﺗوا ) (CMSﺑﮫ
ﮐﻣﮏ اﯾن ﻣدﯾران آﻣده و در اﯾن روزھﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺳﺎﯾت ھﺎی زﯾﺎدی از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣﺣﺗوا آﺳﺎن اﺳت اﻣﺎ ﻧﮕﮭداری و ﻣراﻗﺑت از آن ھﺎ ﺳﺧت .ﺑرﺧﯽ وﻗت ھﺎ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭘس از ﻣدﺗﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﮔﺎھﯽ
ﻣﺷﮑل ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺳﺧت ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ﻋدم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐد ﻧوﯾﺳﯽ ،ﻣدﯾران ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز را
از ﻧو آﻏﺎز ﮐﻧﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻧﯾز واﻗﻌﺎ ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺧت و ﭘﯾﭼﯾده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣدﯾران ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود را در اﯾن ﻣوارد اﻓزاﯾش دھﻧد.
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ﺛﺑت ﻧﺎم اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ) (Domainو ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﺧوب وب ) (Web Hostingﻧﯾز ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺳت ﮐﮫ ﮐوﺷش ﮐرده ام
اﺑﺗدا ﺑﺎ راه اﻧدازی ﮐﺎﺑل ﺳرور ) ( www.kabulserver.comو ﺳﭘس آی ﭘﯽ ﭘﻠﻧز ) ( www.ipplans.comآن را
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻗدام ﺑﮫ راه اﻧدازی ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،رﻓﻊ ﮐﻧم.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﯾر ﺣرﻓﮫ ای ﺑودن در ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب اﺳت .ﺑﺎرھﺎ
و ﺑﺎرھﺎ ﻣن از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ام ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ھر ﺳﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ،ﺑﻔرﺳﺗﻧد اﻣﺎ
ﺑﺻورت ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ھﺎی دﯾﮕر ﻧﻔرﺳﺗﻧد .ﺑﺳﯾﺎری اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﭘرس دارم را ﺳﺎﻧﺳور
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ھر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺣرﻓﮫ ای ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ اﯾن روﺷﯽ ﺑرای ﺣرﻓﮫ ای
ﮐردن ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﺳﺎﻧﺳور .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﻣدﯾران ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی زﯾﺎدی را
ﺑﺻورت ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی زﯾﺎدی در ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ﻟزوﻣﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود دﯾﮕر ﻣﺧﺎطب ﺑﮫ ھﻣﮫ ی آن ﺳﺎﯾت ھﺎ ﺳر ﺑزﻧد .ھﻣﯾن اﻣر ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل
ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣﯾزان ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﯾن دﺳت ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻋدم درآﻣد زاﯾﯽ ﺳت .در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری
از ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت آﮔﮭﯽ دھﻧده ﺑﮫ دﻟﯾل ھراس از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﮔﮭﯽ ﻧﻣﯽ دھﻧد و آﮔﮭﯽ ھﺎی
ﻧﺷر ﺷده ﭼﻧدان زﯾﺎد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آن را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.
ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
آﺳﻣﺎﯾﯽ ،ﻓردا ،ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫ ،اﻓﻐﺎن ﮐﺎرﺗون ،ﺧﺎوران ،ﮔﻔﺗﻣﺎن ،اﻓﻐﺎن ﭘن ،اﻓﻐﺎن ﭘرس ،ﺳﻣﻧﮕﺎن ،دﯾدﮔﺎه،
ﺧراﺳﺎن زﻣﯾن ،ﮐوﻓﯽ ،آﺗش ،آزﻣون ﻣﻠﯽ ،ﭘﯾﻣﺎن ﻣﻠﯽ ،ﺗول اﻓﻐﺎن ،اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن ،اﻓﻐﺎن ﭘﯾﭘر ،زﻧدﮔﯽ،
ﺑﯾﻧوا ،اﺻﺎﻟت ،اﻓﻐﺎﻧﺎ ،اﻓﻐﺎن وب ،ﻣﺷﻌل ،وطﻧدار ،روزﻧﮫ ،ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎ و ﺳرﻧوﺷت.
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ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از وﺑﻼگ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
ﯾﺎدداﺷت ھﺎﯾﯽ از ﮐﺎﺑل ،ﮐﻧﮑﺎش ،ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ،ﺻدای ﺳوﺧﺗﮫ ،ﺳﻔره ﻏزل ،ﺑﮭﺳود،
ﺣﻣﺎﺳﮫ زن ،ﯾﮏ ﻓﻧﺟﺎن ﭼﺎی ﺗﻠﺦ ،زﻣزﻣﮫ ھﺎی دﻟﺗﻧﮕﯽ ،ﻓرﺧﺎر ،ﭼﺷﻣﮫ رﯾﮕﯽ ،ﭼﻧداول ،ﻣﺳﺎﻓر ﮐﺎﺑل،
راه دﻣوﮐراﺳﯽ ،اوﮔل ،ﺣﻧﺟره ﺑﯽ ﺻدا ،ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣن ،اطﻠس دی ،وﺻﺎل ،ﮔرﻣﺳﯾر،
ﺑرداﺷت دوم ،ﺑﻠﻧدﮔو ،ﺧﺎﮐﺳﺗر ﮐﻼه ،آواز ،ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺧودم ،ﭘﻠﻧﮓ ﺗوی ﭘراﻧﺗز ،راه ﺳﺑز ،ﺑﺎور،
ﺑﺎﻏﭼﺎر ،ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ،ﺳﯾﻧﻣﺎی دﯾد ﻧو ،ﺷﯾرﯾن ھزاره ،ﮐﻠﮑﯾن ،ﮔﻔﺗﻧﯽ ھﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﺟﻧﮓ ،آوای
آﺗش ،اوﻧﯽ ،ﯾﺎدداﺷت ھﺎﯾﯽ از ﻏرب ،ﺑﻧد اﻣﯾر ،روزی ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺳرود ﺑوﺳﮫ اﺳت ،ﭼﻧد ﺣرف
ﻧﺎﺗﻣﺎم ،ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻋﮑس ھﺎﯾﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺧﻠوﺗﮕﮫ ﺧﺎطر ،ﭘدر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮔذرﮔﺎه دور،
دﺧﺗر ھزاره ،اﻓﻐﺎن ﭘﺳت ،ﻣﺷﺎل ،زاﺑﻠﺳﺗﺎن ،ﺳﺎﻏر ،ﻏزال در ﺑﻧد ،ﺑودای ﺷﮑﺳﺗﮫ ،دﺧﺗری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ و
دﻧﯾﺎی ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ او ،ﺑﮫ اﻣﯾد ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﯾﻠﮫ ﻣن ،ﮔپ و ﮔﯾر ،ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت و...
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 ﺧﺑرﮔزاری ھﺎدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧد ﺧﺑرﮔزاری ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک اﺳت .اﯾن
ﺧﺑرﮔزاری ﺧﺑرﮔزاری ﻧوﭘﺎﯾﯽ ﺳت و در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی اﯾﺟﺎد ﺷده و از طرف ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧﺑرﮔزاری ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧد ،روﯾدادھﺎ در
زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﭘوﺷش دھد و ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﺿﻌف ﻧﮕﺎرﺷﯽ زﯾﺎدی در اﺧﺑﺎر آن وﺟود دارد اﻣﺎ
ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺑرﮔزاری ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑوﯾژه در ﺳﺎل ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ رژﯾم ﮐرزی ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻗرار ﮔرﻓت .اﯾن ﺧﺑرﮔزاری در ﺳﺎل ھﺎی  2003ﺗﺎ  2005ﻣﻧﺑﻊ ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ
ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ ﮐم ﮐم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐوﺷش ﮐرده اﻧد ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران وﯾژه ﺧود
را در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﻣﺗر از ﺧﺑرھﺎی اﯾن ﺧﺑرﮔزاری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺧﺑرﮔزاری دﯾﮕری ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد ،ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎﺧﺗر اﺳت .اﯾن ﺧﺑرﮔزاری ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری
دوﻟﺗﯽ ﺳت و از ﺳوی وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اداره ﻣﯽ ﺷود.
در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد رژﯾم ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،از اﯾن ﺧﺑرﮔزاری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرﯾﺑوﻧﯽ ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
دوﻟت و ﺣﮑوﻣت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫ ای ﺟز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺧﺑرھﺎی اﯾن
ﺧﺑرﮔزاری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺑرھﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻼﯾﯽ و ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻓراوان روی ﺳﺎﯾت اﯾن
ﺧﺑرﮔزاری ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود.
ﭼﻧد ﺧﺑرﮔزاری رﺳﻣﯽ و ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ھﻧدوﮐش ،ﺻدای اﻓﻐﺎن و روز ﻓﻌﺎل
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدان ﻣورد ﺗوﺟﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد.
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از ﺳوی دﯾﮕر اﺧﺑﺎر ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس ،روﯾﺗرز و ﺧﺑرﮔزاری ﻓراﻧﺳﮫ از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧوﺑﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﺧوردارﻧد .در ﺑﺳﯾﺎر ﻣوارد ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرﯾﻊ ﺗر و دﻗﯾق ﺗر اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
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 ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎراه اﻧدازی رﺳﺎﻧﮫ و اداﻣﮫ دادن آن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺧوب دارد .ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺷﺧص
ﻣن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺷر ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی ﭼﺎی داغ ،ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﭘس از ﺗﮭدﯾد ﺷدن آﮔﮭﯽ دھﻧدﮔﺎن ،ﻧﺷرﯾﮫ
را اداﻣﮫ دھم و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗوﻗف آن ﺷدم .ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ "ﮐﺎﺑل" ﯾﮑﺑﺎر ﺑدﻟﯾل ﺗﻣﺎم ﺷدن
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺷد ﻣﺗوﻗف ﺷد و ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺟدﯾد ﮐﺎر ﺧود را دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﻧد .راه
اﻧدازی رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑوﯾژه ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ دارد ﮐﮫ در ﺗوان ھر ﮐس ﻧﯾﺳت .ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر ھزﯾﻧﮫ ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻧﺷرات ﺧود را آﻏﺎز ﮐﻧد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ و رادﯾو
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑرﺧﯽ
ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﺧود را ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد.
ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﻼن از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ راﺑطﮫ و زد ﺑﻧد
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ ،ﯾو .اس .آی .ای .دی ،اﯾﻧﺗرﻧﯾوز ،ﺑﻧﯾﺎد آﺳﯾﺎﯾﯽ ،وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻧروژ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
و ﯾوﻧﺳﮑو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻣﯾﺎن ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ،ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ از دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک ﻧﯾز از دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﯾز اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی
اروﭘﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣوﺳﺳﮫ ای ﺑﻧﺎم ﮐﻠﯾد ﮐﮫ دو ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﮏ رادﯾو دارد ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد آرﯾﺎﻧﺎ ﻧﯾز از طرف
ﺷرﮐت اﻓﻐﺎن ﺑﯽ ﺳﯾم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود.

دﻻﻻن رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﯾز ﻣﻌﻣوﻻ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺛل "ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ" راه اﻧدازی ﮐرده و
ﺑﺎ راﺑطﮫ و زد و ﺑﻧد ﭘول را ﺑﯾن رﻓﻘﺎی ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ وﺑﻼگ ﻧوﯾس ﺑﻧﺎم "ﻧﺳﯾم ﻓﮑرت" در
ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ روی وﺑﻼگ ﺧود و ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﺷر ﮐرده ﺑود ﺿﻣن اﺷﺎره ﺑﮫ زد و ﺑﻧد و اﺧﺗﻼس در ﭘروژه
ای ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ:
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"در ﺳﺎل روان  2006ﻣﯾﻼدی اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ،ﮐﻣﮏھﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ را ﺑرای ﭘروژهھﺎی "ﺑﯾداری ﻣﻠﯽ" از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ USAID ،و ﺑﻘﯾﮫ ﻣوﺳﺳﺎت درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .رؤﺳﺎی ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ
ﺑﺎ طﻣطراق و ﺷﻣﺎﺗت اﻋﻼن ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣول اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ
ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻧدک ﺗﺣوﻟﯽ در درون ﺧود ﺑﯾﺎورﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﭘروژهھﺎی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط دوﻧرھﺎ
طرحرﯾزی ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑطور ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ داوطﻠﺑﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد رﻗﺎﺑت آزاد اﺳت و ﻣﺎ از ﻣﯾﺎن
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ﻧوﺷﺗن ﭘروﭘﺎزل و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺟﺎرت ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﺳود ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﻋده ای در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﻧﻘش دﻻل را ﻣﯾﺎن ﺻﺎﺣﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﭘﯾش ﺷرط ھﺎی
ﺧود را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ طرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ در ﮐﻧﺎر ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ﺑﯾﺎن،
ﺧواﺳت ھﺎی ﺧﺎص ﺧود را از ﺻﺎﺣﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ دارﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧواﺳت ھﺎ
ﺗن ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت.

ﭘروﭘوزلھﺎ ،ﺑﮭﺗرﯾنھﺎ را ﺑر ﻣﯽﮔزﯾﻧﯾم .ﻣﻠت ﻣﺣروم و ﺑﯾﭼﺎره ﻏﺎﻓل از اﻧﮑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ،
ﯾﮏ ﻋﻧوان ﮐﺎذﺑﯽ اﺳت ﺑرای ﯾﮏ ﻋده ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟو و دﺷﻣن اﻧﮑﺷﺎف و ﺗرﻗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﺟﻣﻊ و
ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد .ﭘروﭘوزل ﻧوﯾﺳﺎن ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣوﺳﺳﺎت و ﺑطور اﻧﻔرادی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،دو ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ وﻗت
ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑرای ﭘروﭘوزل ﻧوﯾﺳﯽ اﯾن طرف و آﻧطرف دوﯾدن ﺗﺎ ﻣرﺟﻊ و اﻋﺗﺑﺎری ﺑﯾﺎﺑﻧد ﺑرای ﮔرﻓﺗن
ﭘروژه و ﺳﮭﯾم ﺷدن در اﻧﮑﺷﺎف و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺷور اﻣﺎ ﻏﺎﻓل از آﻧﮑﮫ ﭘروﭘوزلھﺎی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ
و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﯽ درﻧﮏ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻋده اﺳﺗﻔﺎده ﺟو و ﺟﺎه طﻠب ،ﺑﮫ ﻓﺎﻣل ،ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان و
ﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﺎن ﮐوﭘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺗﻧﮭﺎ اﺳﺎﻣﯽ درﺧواﺳتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘروﭘوزلھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﺧورﻧد".
ﺑرﺧﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺗوﺳط ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑرای داﺷﺗن ﺗرﯾﺑون راه اﻧدازی ﺷده ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﮑوک ﺑوده و اﺣﺗﻣﺎﻻ از راه اﺧﺗﻼس ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر و ﯾﺎ ﮔرﻓﺗن ﭘول از ﺣﮑوﻣت
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد.
آﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ھﯾﭻ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﻧدارﻧد.
ﺧطر ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳت .اﮔر اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻗطﻊ ﺷود ،آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد و از
ﺳوﯾﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ،ﺳﻣت و ﺳوی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻣﺳﯾر آزاد دور ﮐرده و
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺳﺗﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارد.
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 -ارﺗﺑﺎط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣراﮐز ﻗدرت
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ﺗﮭدﯾد ،ﻓﺷﺎر ،ﺳرﮐوب و ﺣﺗﺎ ﺗطﻣﯾﻊ از ﻋواﻣﻠﯽ ﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣراﮐز ﻗدرت
ﮔره زده اﺳت.
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓراد ﺧﺎﺻﯽ را ھﻣﯾﺷﮫ دارد ﺗﺎ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺷﺧص ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف داﺷﺗﮫ و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت دوﻟت ﺟذب ﮐﻧﻧد .ﮔﺎھﯽ اﯾن ﺟذب ﮐردن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ھﻣراه اﺳت و ﮔﺎھﯽ
ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗطﻣﯾﻊ .زﻣﺎﻧﯽ ﻓردی ﺑﻧﺎم " ﺟﺎوﯾد ﻟودﯾن" ﺳﺧﻧﮕوی وﻗت ﮐرزی و رﯾﯾس دﻓﺗرش از طرف دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻗﺻد ﺑﺎ ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ دﯾدار ﻣﯽ داﺷت و اﮐﻧون ﻧﯾز اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑر ﻋﮭده ی " وﺣﯾد
ﻋﻣر" ﻣﺳوول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﯾﺷﺗر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ھﻧﮕﻔت راه اﻧدازی ﺷده اﻧد ﺑﺎ ﻣراﮐز ﻗدرت در ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ
دﻓﺗر رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری ،ﺑﺎ وزرا و ﯾﺎ ﺑﺎ واﻟﯾﺎن و وﮐﻼی ﭘﺎرﻟﻣﺎن و از طرﯾق آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺗر.
ﮔوﯾﯽ اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﮐز ﻗدرت ﺑرای ﺑﻘﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﮔر اﯾن رواﺑط ﻧﺑﺎﺷد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﻧدان
دواﻣﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت و ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ھﻣﯾن ﺗوﺟﯾﮫ را دارﻧد ﮐﮫ اﯾن
رواﺑط  ،ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﺗﺎ ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺑر آﻧﺎن ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻧﺎﭘﺎﯾدار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را اداﻣﮫ دھﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﻋﻣﻼ از ﺟﺎﻧب ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻘطﮫ اﺗﮑﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﺷده ی ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟ ر ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده اﺳت ،ﺣﻣﺎﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ از اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را
ﻧﯾز ﻣد ﻧظر دارد.
ﮔرﭼﮫ در ﻗﺎﻧون ﻧﯾﺎﻣده ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣطﺎﻟب و ﻣﺣﺗوای ﻧﺷرات ﺧود ﺟواز درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد و رﺳﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺟواز ﻧﺷرات داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻋﻣﻼ دوﻟت ،ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻراﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟت
را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺧود ،ﺑﺎ رﻓﺗﺎر دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .در ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل طﺎﻟﺑﺎن ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺑرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن
ﻣﯽ ﺷوﻧد و از طرﻓﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟت در ﺗﻼش ﺑرای ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ رھﺑری طﺎﻟﺑﺎن
اﺳت ،ﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورد ﺗﺎ از ﻧﺷر ﭼﻧﯾن ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﺧودداری ﮐﻧﻧد .اﯾن رﻓﺗﺎر دوﮔﺎﻧﮫ ھﻣراه ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر و ﺗﮭدﯾد ،ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ ﮐردن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،ﻋﻣﻼ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را در وﺿﻌﯾت ﺑدی ﻗرار داده ﮐﮫ
ﺑرای ﺣﺎل و آﯾﻧده ی ﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ای در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﺳت.
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 رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزادﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐدام رﺳﺎﻧﮫ آزاد اﺳت و ﮐدام رﺳﺎﻧﮫ آزاد ﻧﯾﺳت .اﮔر ﻣﺑﻧﺎی آزاد ﺑودن
ﯾﺎ آزاد ﻧﺑودن ،واﺑﺳﺗﮕﯽ رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻋدم واﺑﺳﺗﮕﯽ رﺳﻣﯽ ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن ھﺎ را در داﯾره ی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﻗرار داد و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
واﺑﺳﺗﮫ را ﻧﯾز ﺗﻌرﯾف ﮐرد .ﻣﺛﻼ ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎﺧﺗر ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری دوﻟﺗﯽ ﺳت و دﻓﺗر اﺻﻠﯽ آن ﻧﯾز در
ﻣﻘر وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﺳت و ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ی اﻧﯾس و ﯾﺎ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .اﯾن
ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺟزو رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐرد و ﯾﺎ ﻣﺛﻼ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی "ﺻدای آزادی" ﮐﮫ ﻣرﺑوط
ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف اﺳت و ﯾﺎ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی "ﭘﯾﺎم ﻣﺟﺎھد" و "ﻣﺷﺎرﮐت" را ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺣزاب ﺟﮭﺎدی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی رﺳﺎﻧﮫ ی آزاد و ﻏﯾر آزاد زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺧت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع،
ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک و ﯾﺎ ﮔروه رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﻠﯾد را ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ھﻧﮕﻔت از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﻧﯾم .آﯾﺎ آن ھﺎ وﻗﺗﯽ ﺧﺎرج از ﻣوﺳﺳﮫ ی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧود ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
دارﻧد ،رﺳﺎﻧﮫ ی آزاد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﮔر ﻣﺑﻧﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑودن و ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺑودن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد،
درﺻد ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔرداﻧﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ
ﮔروه ھﺎی ﺟﮭﺎدی آﻧﺎن را ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آزاد ﻧﯾﺳﺗﻧد و واﺑﺳﺗﮫ اﻧد .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از طرف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺛﻼ روزﻧﺎﻣﮫ ی وﯾﺳﺎ ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل،
روزﻧﺎﻣﮫ ای واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐرﯾم ﺧرم وزﯾر ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
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ﺑﺳﯾﺎری از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌﻠق ھﺳﺗﻧد .ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آن ھﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﮔﻔت و ﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗوان رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ .ﺑرﺧﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارﻧد اﻣﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕر از طرﯾق ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن اﺳت .آﯾﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان رﺳﺎﻧﮫ ی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﮔﻔت؟ ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر
از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻧﯾز ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﺧود را از ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و راﺑطﮫ ی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود و در
اﯾن ﺻورت اﯾن ﻧوع رﺳﺎﻧﮫ را ﭼﮫ ﻧوع رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎﻣﯾد؟ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھم ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺧﺎﺻﯽ
ﮐﻧم ،اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺷرح دادم ﺗﺎ ﺧواﻧﻧده ﺧود ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯽ آﺷﻧﺎ ﺷود.
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 ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ایﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد در رادﯾوﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم و دوﺳﺗﯽ وﯾراﺳﺗﺎر آن ﺑود ،ھر روز ﮔزارش ھﺎی ﺧﺑرﻧﮕﺎران
وﯾراﯾش ﻣﯽ ﺷد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ وﯾراﺳﺗﺎر ﺑﺎ دﻗت ﺗﻣﺎم ﮐﺎر وﯾراﯾش را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد و ﺣﺗﺎ ﭼﻧدﯾن ﺟﻠﺳﮫ
آﻣوزش ﺑرای درﺳت ﻧوﯾﺳﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎز ﻣﯽ دﯾدم ھﻣﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،ﺑﺎز ھم ھﻣﺎن اﺷﺗﺑﺎھﺎت را ﺗﮑرار
ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑراﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺑود .ﻣن در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻣﺳﯾر ﻋﮑس آن را طﯽ ﮐردم .ﯾﻌﻧﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ را ﻣن وﯾراﯾش ﻧﻣﯽ ﮐردم و ﻧﻣﯽ ﮐﻧم و در ﻋوض از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺧواھم ﻋﻼوه ﺑر اراﯾﮫ ی ﻧظر
درﺑﺎره ی ﻣﺣﺗوای ﻧوﺷﺗﮫ ،ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻧﺷﺎﯾﯽ و اﻣﻼﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ را ﻧﯾز ﺗذﮐر دھﻧد .ﻣن ﺷﺎھدم ﮐﮫ اﯾن
روش ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺟواب ﻣﯽ دھد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭘس از ﻧﺷر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣن
اﯾﻣﯾل ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻼﯾﯽ و اﻧﺷﺎﯾﯽ را درﺳت ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ ﭘس از ﺗذﮐر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن،
ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻼﯾﯽ و اﻧﺷﺎﯾﯽ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﻌد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺣداﻗل اﯾن روش ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ اﻣﮑﺎن وﯾراﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺑدون ھزﯾﻧﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ وﺟود دارد ،ﮐﺎرا ﺑوده اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﯾدم ﺧﺑرﻧﮕﺎران از روی اﯾﻧﺗرﻧت ﻣطﺎﻟب ﻣﺧﺗﻠف را درﯾﺎﻓت ﮐرده و ﺑدون ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ ﺑﻧﺎم ﺧود
ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻣواﻗﻌﯽ ھم ﮐﮫ از روی ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﻣطﺎﻟب را ﺑر ﻣﯽ داﺷﺗﻧد ،ﺳراغ ﻣن ﻣﯽ آﻣدﻧد
و از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺛﻼ "ﺧﯾﺎر" ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود و آﻧوﻗت آن ھﺎ ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ "ﺑﺎدرﻧﮓ" را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐرده و ﺑﻧﺎم ﺧود ﯾﺎ ﺑدون ﻧﺎم ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد دﯾده
ام ﮐﮫ ﮔوﯾﻧدﮔﺎن رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﻠﻣﺎت را اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﻏﻠط ھﺎی زﯾﺎدی را راﯾﺞ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد دﯾده ام ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺧﺑرھﺎی ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑدون
ذﮐر ﻣﺎﺧذ و ﯾﺎ ﻣﺛﻼ اﺧﺑﺎر ﺧﺑرﮔزاری دوﻟﺗﯽ اﯾران را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﻋوض
ﮐرده و ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻣﯽ دﯾدم در ﯾﮏ ﻣﺗن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ از ﮐﻠﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺟﺎی
ﮐﻠﻣﺎت زﯾﺑﺎ و روان زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ھﺎ ﻣواردی ﺳت ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ای را ﺿرﺑﮫ
زده اﺳت.

ﮔزارش ھﺎی ﺧوب و ﺟﺎﻧدار ﻧﯾز ﮔﺎھﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻌداد آن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣوارد دﯾﮕر ﮐم اﺳت .ﮔزارﺷﮕران و ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺧوب ﻣﻌﻣوﻻ ﮔزارﺷﮕران و ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﻧﺗﻘد
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﻣواﺟﮫ ﺷده و ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻋﻣﻼ از ﺻﺣﻧﮫ ی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﻟﯾل
ﻓﺷﺎر ،ﺗﮭدﯾد و ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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ﻋﻠﯽ رﻏم ھﻣﮫ ی اﯾن ﻣوارد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘدﯾده ای ﻧوﭘﺎ و ﺗﺎزه اﺳت و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺻورت ﻓراﮔﯾر رﺳﺎﻧﮫ را ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﮐم ﮐم
اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﺎی اﻣﯾدواری ﺑرای آن ھﺳت.
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ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺣﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑرﺧﯽ از ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

 رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣردم؛ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ؟زﻣﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻧﮫ ی ﻓراﮔﯾر رادﯾو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣرﺑوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺑﻧﮕﺎه ﺳﺧن ﭘراﮐﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اﺳت.
آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺳﺎﯾت ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ آﻣده ،رادﯾوی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از ﺳﺎل  1940آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﮐرد .در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺷراﺗش ﺑﺎ دوام و ﻣﺳﺗﻣر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن
اراﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد ،رادﯾو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑود .رادﯾو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در راﺳﺗﺎی ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﺧوﺑﯽ اﻗدام
ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه رادﯾوی ﺳﺎده ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﺑﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺻدا ﺻدای ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ ﺣﺎﮐم در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن رادﯾو ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھد و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻟﺷﮑر
ﻗدرﺗﻣﻧد ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد .ﻣﺛﻼ اﮔر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺳﻘوط ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ،اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ی
رواﻧﯽ را آﻣﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﺎﺑل ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﺎﺧﺗن ﭼﮭره ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط رادﯾو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﻗداﻣﺎت
اﯾن رادﯾوﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﭼﯾده ﺷد ،آﻧوﻗت ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑت ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط اﯾن رادﯾو ﻧﯾز ﻓرﺳﺎﯾش را آﻏﺎز ﮐردﻧد .در رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑود و
ﺻدای ﺷرﯾﻌت و ﺗﻧﻔر ﻣردم از ﺻدای ﺷرﯾﻌت طﺎﻟﺑﺎن ،آﻧﺎن را ﺑﮫ طرف ﺗﻧﮭﺎ ﺻدای ﻣوﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .رادﯾوھﺎی دﯾﮕر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ آن ﻗدرت و ﻧﻔوذ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺑودﻧد.
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ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن اﻣﺎ اﯾن ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﯾز از ھم ﻓروﭘﺎﺷﯾد .اﮐﻧون ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﺻدا در ﻣﯾﺎن ﺻداھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳت .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ،ﺷﻧﯾداری ،دﯾداری و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﻓراواﻧﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﮐﻧون ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ آن ھﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻣوﺟود
ﻧﯾﺳت .ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد طﻠوع و آرﯾﺎﻧﺎ ﻧﻔوذ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد ،رادﯾو ھﺎ ﻧﯾز ﻧﺷرات زﯾﺎد
دارﻧد ،ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻓراواﻧﯽ راه اﻧدازی ﺷده و رادﯾوھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد " ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ" ،رادﯾو
"آزادی" " ،ﺻدای آﻟﻣﺎن" ،رادﯾو" ﻓردا" و ...ﺑﮫ ﺟﻣﻊ رﻗﺑﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد.
اﮐﻧون دﯾﮕر ﺗﮏ ﺻداﯾﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و دﯾﮕر اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ی دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ ی ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ھﻧﮕﻔت ،راه اﻧدازی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻓﺎرﺳﯽ ﺧود و ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ ﭘوﺷش ﺧود ،ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻧﮫ ی ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
ﺣﺎﻻ ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در وﻻﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد داﯾﮑﻧدی ﯾﺎ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻧوﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،رادﯾو ﻧﯾﻠﯽ
داﯾﮑﻧدی و رادﯾو آرﻣﺎن ﯾﺎ وطﻧدار ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻧوﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﺎ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن اﯾن رادﯾو ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﻣﻣﮑن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد.
ﻣردم اﻓزاﯾش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺑﺧوﺑﯽ ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻣﯾﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،رادﯾو ھﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﯾژه ،ﺻداھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ،ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﮐﻧون دﯾﮕر ﯾﮏ
ﺻدا در ﻣﯾﺎن ﺻداھﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﺻدای ﺣﺎﮐم ﻧﯾﺳت.
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 اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺗﻐﯾﯾری در ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری؟اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣده اﺳت .ﭼﮫ ﺻﺎﺣب اﯾن ﻗﻠم ﮐﮫ از ﺳﺎﻧﺳور ﮔرﯾﺧﺗﮫ
و ﺑرای ﻧﺷر آزاداﻧﮫ ی اﺧﺑﺎر ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﻧﺎه آورده و ﭼﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ در
اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف را ﭘﯾدا ﮐرده و از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران زﯾﺎدی ﻧﯾز
از اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرای ﻧﺷر آرا و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ وﺑﻼگ ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﯾﺎ ﺳﺎﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ راه اﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣوﺟود ھﻣراه و ھﻣﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ای ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در داﺧل و ﺧﺎرج ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎرھﺎ ﺷده ﮐﮫ
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل ﭘرس از وﻻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣطﺎﻟب و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود را ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧم رﺳﺎﻧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﮐﺎر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗر از رﺳﺎﻧﮫ ی ﭼﺎﭘﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .رﺳﺎﻧﮫ ی ﭼﺎﭘﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻣﺧﺎطﺑﯽ در وﻻﯾﺎت دوردﺳت ﻧدارد اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﭼﻧد اﻧدک ،در دور اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎطب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

وﺟود ﺻدھﺎ وﺑﻼگ ﻧوﯾس و ﺻدھﺎ ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ،ﻓﺿﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ ﺧود ﮐرده اﺳت .اﻧﺗﺷﺎر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن اﺳت و ﺣﺗﺎ راﯾﮕﺎن و ﺳرﻋت ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ارﺗﺑﺎط روی اﯾﻧﺗرﻧت ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﮑﺳوﯾﮫ ﻧﯾﺳت و اﯾن ارﺗﺑﺎط ﮐﺎﻣﻼ دوﺳوﯾﮫ و ﺣﺗﺎ ﭼﻧد ﺳوﯾﮫ
اﺳت .ﺑوﺿوع ﻣﯽ ﺑﯾﻧم در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﺧواﻧﻧده ای ﻧظرش را درﺑﺎره ی ﻧوﺷﺗﮫ ای ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و ﺧواﻧﻧده ای
دﯾﮕر درﺑﺎره ی آن ﻧظر ،ﻧظر ﻣﯽ دھد و ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﯾز ﮔﺎھﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺣث ﭼﻧد ﺳوﯾﮫ و ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ
ﻣﯽ ﺷود .اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺳﯾﺎر در ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣول وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣراه
ﺑﺎ ﭘﯾﺷرف اﯾﻧﺗرﻧت و ﺑوﺟود آﻣدن ﻧﺳل ھﺎی ﺟدﯾدی از ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،اﯾن رواﺑط ﻧﯾز ﺷﮑل ﻋوض
ﮐرده و رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﻓﺻل ھﻔﺗم :ﻣداﻓﻌﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و آزادی ﺑﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎروزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺗﯽ ﻣداﻓﻌﺎن اﺻﻠﯽ آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
داﻧﺳت .آﻧﺎن ﭘس از ﺑﺎزداﺷت ،ﻟت و ﮐوب و ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن و رﺑوده ﺷدن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﺑرھﺎی
ﻣرﺑوط را ﺑﺻورت ﮔﺳﺗرده ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده و ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺧﺑری ،راه اﻧدازی ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی دﻓﺎع و ﺣﺗﺎ ﺗظﺎھرات از ھﻣﮑﺎران ﺧود دﻓﺎع ﮐرده اﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮭﺗر و
ﺳرﯾﻊ ﺗر از ﻧﮭﺎدھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻓﺎع از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﮐوب و
ﺳﺎﻧﺳور واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داده و در ﺣد ﺗوان از آﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد زﻣﺎﻧﯽ اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ،ﻟت و ﮐوب و زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﺧﺑرﻧﮕﺎران در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ و
واﮐﻧش ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﺑﺗدا از ﺧود واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دادﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎﻋران و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را روﺷﻧﻔﮑر ﻣﯽ داﻧﻧد و در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣدﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ،ﯾﺎ
در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﮐوب روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و آزادی ﺑﯾﺎن ﯾﺎ از ﺧود ھﯾﭻ واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﻧداده و ﯾﺎ اﯾن واﮐﻧش ھﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف و ﯾﺎ ﮐم و در ﻣوارد ﺧﺎص ﺑوده اﺳت.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز در ﻣواردی ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم از آزادی ﺑﯾﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران دﻓﺎع ﮐرده اﻧد.

 ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﻧﺟﻣن ھﺎی داﺧﻠﯽدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠم ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن ھﺎ اﺷﺎره
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.

دﯾده ﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ:

www.nai.org.af

اﻧﺟﻣن ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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اﯾن ﻧﮭﺎد ﯾﮑﯽ از ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ﺑراﺑر
ﺧﺷوﻧت و ﺳرﮐوب ﻋﻠﯾﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داده و از آﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود
اﻧﺟﻣن ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﯾﮏ ﻣﺷﮑل رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد و آن ﻋدم ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن
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دﯾده ﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﭘروژه ای ﺳت ﮐﮫ از طرف "ﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد" راه اﻧدازی
ﺷده اﺳت .ﻧﯽ ﻧﮭﺎدی ﺳت ﮐﮫ از طرف ﻣوﺳﺳﮫ ی "اﯾﻧﺗرﻧﯾوز" راه اﻧدازی ﺷده و از طرف ھﻣﯾن ﻧﮭﺎد
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود .دﯾده ﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ھر ﻣﺎه ﯾﮏ ﮔزارش از ﻣوارد ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﮫ
ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾش از  52ﮔزارش از ﮔزارش ھﺎی اﯾن ﻧﮭﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .ﮔزارش ھﺎی دﯾده
ﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از ﺑﮭﺗرﯾن و ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن ﮔزارش ھﺎی ﻧﺷرﺷده درﺑﺎره ی وﺿﻌﯾت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ و آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﮔزارش ھﺎی دﯾده ﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﯾت
ﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﺑﺧواﻧﯾد:

اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻣﺎﻧﻧد ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﮔزارﺷﮕران
ﺑدون ﻣرز و ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﺳت.
اﯾن اﻧﺟﻣن ﯾﮏ ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ داﺷت ﮐﮫ ظﺎھرا ﻓﻌﻼ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل اﺳت.

اﻧﺟﻣن آزاد ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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اﻧﺟﻣن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﯾﺎ ﺳﻔﻣﺎ ) (South Asian Free Media Associationﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ ﺳت ﮐﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻌﺑﮫ ی ﺧود را راه اﻧدازی ﮐرده و ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد در اﺑﺗدای ﺷروع ،اﯾن ﻧﮭﺎد ﻧﺎم ﻣرا ﻧﯾز در ﻓﮭرﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺧود ﻗرار
داده ﺑود .در اوﻟﯾن و آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ای ﮐﮫ ﻣن در ﺳﻔﻣﺎ ﺷرﮐت داﺷﺗم ،از آن ھﺎ ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اﻧﺗﺧﺎب
ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ی رﯾﯾس و اﻋﺿﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯾﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران آزاد ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد .رﯾﯾس
اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اﯾن ﻧﮭﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻣن ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در آن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرﮔزار ﺷود و ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زود اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺣض ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻣن اﯾن ﺟﻣﻊ را ﺗرک
ﮐردم.
ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ اﯾن اﻧﺟﻣن اﯾن اﺳت:
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اﯾن ﻧﮭﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﺑﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران دارد .اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺑرﻧﮕﺎران از
اﻗداﻣﺎت آﻧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻧﺟﻣن آزاد ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﺳﺗﻘر در ﻧﯾوﯾورک در ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن
ﻧﮭﺎد ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﭘروﭘﺎزل و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،ﺑرای ﭘروژه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻣوزش و ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،از ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .ﯾﮑﯽ از اﻧﺗﻘﺎدات اﺻﻠﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد اﯾن اﺳت ﮐﮫ
آﻧﺎن از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘول در اﯾن ﻧﮭﺎد ﺣﯾف و ﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺷﺧﺻﯽ
ﻣﯽ رﺳد .ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ﻧﮭﺎد و در ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ﭘول ﺑرای آن درﯾﺎﻓت ﮐرده،
ﮐﺎر ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن ﯾﺎ ﺣﻘوق ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد و ﯾﺎ ﺣﻘوق آﻧﺎن آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده درﯾﺎﻓت ﺷده ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﭘرداﺧت ﻧﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن آﻧﺎن از ﻣواردی ﻣﺎﻧﻧد ،ﮔرﻓﺗن ﭘول از ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺑرای ﭘروژه ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺻﺎرف ﺷﺧﺻﯽ ﻣدﯾران آن ﻣﺎﻧﻧد ﺧرﯾد ﻣوﺗر
رﺳﯾده اﺳت .اﻧﺗﻘﺎد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد وارد ﻣﯽ ﺷود ،ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳرﮐوﺑﮕران آزادی ﺑﯾﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﮐرﯾم ﺧرم و ﻓﺎروق وردک وزﯾر ﻓﻌﻠﯽ آﻣوزش ﯾﺎ ﻣﻌﺎرف )ھر دو ﻋﺿو
ﮔروه ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر( اﺳت .ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران ﻧزدﯾﮏ اﯾن ﻧﮭﺎد ،ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﻓﺎروق وردک ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟﯽ
وﻻﯾت ﻣﯾدان وردک ﻣﻌرﻓﯽ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از آن ھﺎ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺧﺑرﮔزاری واﺑﺳﺗﮫ ی "ﺑﺎﺧﺗر" ﻣﻧﺻوب ﺷد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑرﺧورد ﺻﻧﻔﯽ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺷود ،ﻻزم اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻧﮭﺎد ﻣﺷﮑﻼت ﺧود را ﺣل ﮐرده و
ﺑﺻورت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗر ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﭘردازد .ھﻣﮑﺎری و ھﻣﯾﺎری ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﺗواﻧد در دﻓﺎع ﺑﮭﺗر از ﺣﻘوق روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﯾﺎری رﺳﺎﻧد.
اﯾن اﻧﺟﻣن ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻧدارد.

www.southasianmedia.net

ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﻧﺟﻣن ﺳﺎﯾت ﺟدا و ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﺑوﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد.

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻣﺟﻣﺎ(
اﯾن ﻧﮭﺎد در ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود در ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ اش ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
"ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻣﺟﻣﺎ( ﻣﺣﺻول ھﻣﮑﺎری ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫء ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻧﯾﺎد
ﺻﻠﺢ ﺳوﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﻘﺎﺿﺎی  ٧۶ﺗن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮐﻧﻔراﻧس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺷد .اﯾن
 ٧۶ﺗن را ﻣﯾﺗوان ﺑﻧﯾﺎدﮔذاران ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻣﺟﻣﺎ( ﻧﺎﻣﯾد .اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس در ﺷﮭر ﺑدھوﻧ ف
) ٢٩ﻧواﻣﺑر ٢ -دﺳﺎﻣﺑر ،(٢٠٠١ ،آﻟﻣﺎن ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷﮭر ﺑُن ﺑرﮔزار ﺷده
ﺑود" .
اﯾن ﻧﮭﺎد ھر از ﭼﻧدﮔﺎھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﯽ را در ﺣﻣﺎﯾت از آزادی ﺑﯾﺎن و ﺧﺑرﻧﮕﺎران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔزار ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻓﻌﺎﻻن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣدﻧﯽ را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﮔرد ھم ﻣﯽ آورد.
ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ اﯾن ﻧﮭﺎد اﯾن اﺳت:
www.acsf.af

 -ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز

www.rsf.org

ﺳﺎﯾت ﻓﺎرﺳﯽ ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز:
www.rsf-persan.org

 -ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران
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اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در ﺑﯾش از  100ﮐﺷور ﺟﮭﺎن اﻋﺿﺎی ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ در ﺷﮭر ﺑروﮐﺳل ﺑﻠژﯾﮏ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .اﻧﺟﻣن آزاد ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋﺿو اﯾن ﻓدراﺳﯾون از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻓدراﺳﯾون ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﺿو اﯾن ﻓدراﺳﯾون ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوط را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮔرﭼﮫ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧد اﻣﺎ ﻋدم ارﺗﺑﺎط آن ﺑﺎ اﻧﺟﻣن ھﺎی دﯾﮕر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
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ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻣﺳﺗﻘر در ﭘﺎرﯾس ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﺷور ﻓراﻧﺳﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﮭﺎد ھدﻓش
را ﭼﮭﺎر ﭼﯾز اﻋﻼم ﮐرده اﺳت :ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﻧﺳور ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﻼش ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑوﯾژه آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻧﺎدا دارد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺧش ﻣﺧﺻوص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾران و ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن دارد و ﻣدﯾر اﯾن ﺑﺧش " رﺿﺎ ﻣﻌﯾﻧﯽ" ﮐﮫ ﺧود ﻓﺎرﺳﯽ
زﺑﺎن اﺳت ،ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم در ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺑودﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﮐرده اﺳت.
ﺳﺎﯾت اﺻﻠﯽ ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز اﯾن اﺳت:

روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ،از ﻣﯾزان ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺟﺎم دھد ﮐﺎﺳﺗﮫ اﺳت .در ﮐﻧﺎر اﯾن
ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﻗﻊ دارﻧد ،ﺗﺎ ﻋﺿو اﯾن ﻓدراﺳﯾون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﺑودﺟﮫ ای ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺣت ﻓﺷﺎر دارد ﮐﮫ از اﯾن
ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﺷده اﺳت.
ﺳﺎﯾت ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران:
www.ifj.org

 ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﺣﻣﺎﯾت از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراناﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل  1981ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده ،در ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک ﮐﺷور آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .ھدف اﯾن
ﮐﻣﯾﺗﮫ ،دﻓﺎع از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺳور در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎﺳت .طﺑق آﻧﭼﮫ اﯾن اﻧﺟﻣن
در ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﺧود آورده ،ھﯾﭻ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﮐوب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و
ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داده و در ﻣواردی ﻧﯾز ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﮐرده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن از طرف اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭼﻧد ﺟﺎﯾزه ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣزد ﺷده ﺑودﻧد.
ﺳﺎﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﯾن اﺳت:
www.cpj.org

 -ﺑﺧش ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

www.unama.unmissions.org

 -اﻧﺟﻣن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻧروژ
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اﻧﺟﻣن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻧروژ در ﺷﮭر اﺳﻠو ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧروژ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .اﯾن اﻧﺟﻣن در ﮐﻧﺎر اﻧﺟﻣن ھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺟﻣن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻧروژ از ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاران اﻧﺟﻣن ﻗﻠم ﻧروژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧﺟﻣن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻧروژ در
ﻣواردی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺳﺧت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﯾن اﻧﺟﻣن
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوع آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﭘردازد .اﻧﺟﻣن ﻗﻠم
ﻧروژ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﺟﻣن ﻗﻠم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﺎﯾت اﻧﺟﻣن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻧروژ اﯾن اﺳت:
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ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر دارد .اﯾن ﺑﺧش ﮔرﭼﮫ ﮔزارش ھﺎی ﺧود را
در ﻣورد ﺳرﮐوب ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،آزادی ﺑﯾﺎن و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻗرار ﻧﻣﯽ دھد اﻣﺎ ﮐوﺷش ﻣﯽ
ﮐﻧد اﯾن ﮔزارش ھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﺟﻊ ﻣﺳوول داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرار داده و از طرﯾق ﻣذاﮐره و ﮔﻔت
و ﮔو آﻧﺎن را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳرﮐوب ﺷده ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧد .ﮔزارش ھﺎی ﺑﺧش
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﻌﻣوﻻ ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل از وﺿﻌﯾت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﯾت ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﻧدارد.
ﺳﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﺳت:

www.nj.no

 دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷردﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷری دﻧﯾﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺷﮭر
ﻧﯾوﯾورک ﮐﺷور آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎﯾﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ دارد .ﮔزارش ھﺎی دﻗﯾق
دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر از ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از ﮔزارش ھﺎی ﻣﻌﺗﺑری ﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ از
ﺟﻧﺎﯾﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﮔزارش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ آزادی ﺑﯾﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ و در ﮐﻧﺎر آن ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ﭼﻧد روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻧوﯾﺳﻧده ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎﯾزه ی "ھﻠﻣﺎن-
ھﻣت" را داده اﺳت.
ﺳﺎﯾت دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر اﯾن اﺳت:
www.hrw.org

 ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠلﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از اﻓرادی ﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل در
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ دارد و دﻓﺗر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن در ﺷﮭر ﻟﻧدن ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﺳت.
ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺗﺎﮐﻧون ﺳﮫ ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﺳﺎل ھﺎی  2008 ،2007و  2009درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر
ﮐرده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را درﺑﺎره ی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺎدر ﮐرده و
ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺧود را ﻧﺷﺎن داده و در ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺳﺎﯾت ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل اﯾن اﺳت:
www.amnesty.org

 -آﯾﻔِﮑس

www.ifex.org
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از اﯾن دﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﯾﻔﮑس اﺷﺎره ﮐرد .آﯾﻔﮑس ﯾﺎ " ﻣﺑﺎدﻟﮫ ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آزادی
ﺑﯾﺎن" ) (International Freedom of Expression eXchangeدر ﺳﺎل  1992در ﺷﮭر ﻣوﻧﺗرال ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺷد و ﺗﻼش آن ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ﻣﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣداﻓﻊ آزادی ﺑﯾﺎن و ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﺳت.
ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ آﯾﻔﮑس اﯾن اﺳت:

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از آزادی ﺑﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﭘس از ﻧﺷر
اﺧﺑﺎر ،ﮔزارش ھﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣده ،دﻓﺎع ﺧود را از ﺧﺑرﻧﮕﺎران آﻏﺎز ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ از وﺿﻌﯾت آزادی ﺑﯾﺎن و آزادی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از طرﯾق ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ
در ﺑﺎﻻ ﻓﮭرﺳت ﺷده اﺳت .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت از
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻧﺑﻊ ،ﮔﺳﺗرش و ﭘﺧش آن در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ و در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ اﺳت.

ﻓﺻل ھﺷﺗم :ﻗﺎﻧون
 -ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺎﻧون

در ﺳوم ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  1926ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺎﻧون ﺑرای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ "
ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت" ﻧﺎم داﺷت در زﻣﺎن "اﻣﺎن ﷲ" ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗدوﯾن ﺷده ﺑود .طﺑق آﻧﭼﮫ در
ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت آﻣده ،ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ "رﺳﺎﻟﮫ" ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  21ﺳﺎل ﺳن
ﻣﯽ داﺷت ،ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑود و از ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ اش ﺳﺎﻗط و از اﺑﺗدای ﺳﻠطﻧت "اﻣﺎن ﷲ" ﺑﮫ ﺟرﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﻓرﯾب و ﺟﻌل ﻣﺣﮑوم ﻧﺷده ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن او ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه ﻻزم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧوﺷﺗن ﻣﯽ داﺷت .وزارت
داﺧﻠﮫ وﻗت ﭘس از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت اﻧﺗﺷﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﮫ ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد و ﺳﭘس اﺟﺎزه
اﻧﺗﺷﺎر را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐرد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﻧﮑﺎت ﻣﮭم اﯾن ﻗﺎﻧون ﭼﻧﯾن ﺑود :دﺳﺗﺧط ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﺑﺎﯾد در ھر ﺷﻣﺎره ﻧﺷر ﺷده ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑود .ﻣدﯾران
ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﻋﻼﻧﺎت رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ را ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻧﺷر ﮐﺗﺎب ﺑدون ﺗﺻوﯾب و
اﺟﺎزه وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﻣﻧوع ﺑود .ﻣﺳووﻟﯾت ﻣطﺎﻟب ﻧﺷر ﺷده را ﻣدﯾر ﻣﺳوول داﺷت و اﮔر ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده
ای ﭘﺎی ﻣطﻠب ﺑود ،ﻣﺳووﻟﯾت ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣدﯾر ﻣﺳوول و ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺷﺗرﮐﺎ ﺑود .ﺿﻌﯾف ﮐردن دﯾن اﺳﻼم
 ،ﻣذاھب و اﻗوام و ﺗﺣﻘﯾر آﻧﺎن ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺗﻌزﯾز را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت.
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 -ﻗﺎﻧون دوره ی ﻣﺣﻣد ظﺎھر

در دوره ی ﻣﺣﻣد ظﺎھر دو ﻗﺎﻧون ﺑرای ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد .اوﻟﯾن ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوره ای ﺳت
ﮐﮫ ﻋﻣوی او ﻣﺣﻣود ﺻدر اﻋظم ﺑود و اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﺎﻣل داﺷت و ﺷﺎه ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﯾﺎﺷﯽ ،ﺗﻔرﯾﺢ و ﮔﺷت و
ﮔذار ﻣﺷﻐول ﺑود .ﻗﺎﻧون دوم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد ﮐﮫ ﺧودش ﺗﺎ ﺣدودی ﮐﻧﺗرل ﮐﺷور را ﺑدﺳت داﺷت .اﯾن
ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت در ﺟرﯾده ی رﺳﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﺑﺎرات ﭘﺎدﺷﺎه ﺷروع ﻣﯽ ﺷود:
"ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن طرح ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت را ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮥ روز ﭼﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺑﯾﺳﺗم ﻣﺎه اﺳد ﺳﺎل 1344
ه.ش ﻣﺟﻠس وزراء ﺗﺻوﯾب ﮔردﯾده ﺑﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑزرگ و ﺑﻣوﺟب ﺣﮑم ﻣﺎده ھﻔﺗﺎد و ھﻔﺗم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺣﯾث ﻓرﻣﺎن ﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ﺗوﺷﯾﺢ و ﻧﻔﺎذ آﻧرا اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.
ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﺷﺎه
ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "
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"آزادی ﻓﮑر و ﺑﯾﺎن ﺑﻣوﺟب ﺣﮑم ﻣﺎده ﺳﯽ و ﯾﮑم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺗﻌرض ﻣﺻون اﺳت" .
اﯾن ﻗﺎﻧون دارای ﭼﻧد ﺑﺧش ﻣﺎﻧﻧد اھداف ،ﺗﻌرﯾﻔﺎت ،اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ،ﻧﺷر ﻣطﺑوﻋﺎت ،ﻣطﺎﺑﻊ ،ﺣﻘوق و واﺟﺑﺎت،
اﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ و اﺣﮑﺎم ﻣﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از اھداف ذﮐر ﺷده در اﯾن ﻗﺎﻧون "ﺣﻣﺎﯾت اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼم،
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ و دﯾﮕر ارزﺷﮭﺎی ﻣﻧدرج ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ " ذﮐر ﺷده اﺳت.
ﻋﮑس آﻧﭼﮫ در اﺑﺗدای ﻗﺎﻧون دﯾﮑﺗﺎﺗور و در ﻣﺎده ی ﻧﺧﺳت آﻣده در ﻣﺎده ی  36و در ﻗﺳﻣت اﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ
آﻣده ﮐﮫ " ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ،ﻧﺎﺷر و ﻣﺎﻟﮏ ﻣطﺑﻌﮫ ھر ﯾﮏ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺋول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﻧدرج ﺑﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن ﺻورت ھرﮔﺎه ﻣﺗﮭم ﻋﺿو ﺷوری و اﺗﮭﺎم ﻣﺳﺗوﺟب ﺑﯾش از
ﺗﺎدﯾب ﺑﺎﺷد ﻣوﺿوع ﺑﺟرﮔﮫ ای ﮐﮫ او ﻋﺿو آن اﺳت ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون اراﺋﮫ ﮔردﯾده اﺟﺎزه ﺗﻌﻘﯾب
ﻗﺿﺎﯾﯽ او ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود"

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

اﯾن ﻗﺎﻧون در ﺗﺎرﯾﺦ  7ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺳﺎل  ، 1965ﺳﯽ و دو ﺳﺎل ﭘس از آﻏﺎز ﺳﻠطﻧت دﯾﮑﺗﺎﺗور و ھﺷت ﺳﺎل
ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠطﻧﺗش در ﺟرﯾده ی رﺳﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .ﭘس از ﯾﮏ دوره ی طوﻻﻧﯽ از ﺳرﮐوب و ﺳﺎﻧﺳور
و ﻋﯾﺎﺷﯽ ،ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﻣﯽ ﺧواﺳت ﭼﮭره ای آزاد و دﻣوﮐرات از ﺧود ﻧﺷﺎن دھد  .در ﻣﺎده ی ﻧﺧﺳت اﯾن
ﻗﺎﻧون ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:

و اداﻣﮫ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ " :ھر ﺷﺧص ﺑﺟز دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺳﺎﺣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﯾﺎ ﺗدوﯾر
دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺎﻣﮫ ﻓرﺳﺗﻧده رادﯾو ﯾﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﭘردازد ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ﻧﻘدی ﺗﺎ ﺑﯾﺳت ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺑس ﺗﺎ
ھﻔت ﺳﺎل ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﺷود .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣطﺎﻟب را ﺑﮫ ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه ﻣذﮐور ﭘﺧش ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎدﯾﮫ ﻏراﻣت
ﻧﻘدی ﺗﺎ ﺳﯽ ھزار و ﺣﺑس ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد" .
در ﻣﺎده ی  41ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون ﻧﯾز آﻣده اﺳت ﮐﮫ " :ھر ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺑدون ﺣﺻول اﻣﺗﯾﺎز ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧﺷر ﺑﮫ ﻧﺷر
ﻣطﺎﻟب ﺑﭘردازد ﺑﮫ ﺣﺑس از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد و ﻧﺷرﯾﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾن ﺻورت ﻧﺷر ﮔردﯾده ﻣﺻﺎدره
ﻣﯾﺷود".
در ﻣواد دﯾﮕر اﯾن ﻗﺎﻧو ن ﺑﮫ ﻣراﺗب از ﺗﺎدﯾب و ﺟرﯾﻣﮫ ی ﻧﻘدی و زﻧدان و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﻗﯾف ﻧﺷرﯾﮫ ﺳﺧن ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن آﻣده و ﺣﺗﺎ در ﻣﺎده  45آﻣده ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻓﻘﮫ ﺣﻧﻔﯽ ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﺗﻌزﯾر وﺟود دارد.

در آﺧرﯾن ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗور ﮐﮫ ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎﯾش ﮐودﺗﺎ ﮐرده و از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﺎﻗطش ﻧﻣود ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون " ﻣﻘررات ﻓﻠﻣﺑرداران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻧﺎم دارد .در ﻓﺻل ﺳوم
ﻣﺎده ی  14اﯾن ﻗﺎﻧون ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
" ﻓﻠﻣﮭﺎﺋﯾﮑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺷده ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗوﺳط ھﯾﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻣﯾﺷود".
دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﻣﺎل ظﻠم ،ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض ،ﺳرﮐوب و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﭘس از
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  2002ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ ﻋوض ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠت" ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ﺷد.
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 -ﻣﻘرره ﮐﻣﯾﺗﮫ دوﻟﺗﯽ آژاﻧس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر

در زﻣﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺳوﻣﯾن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی ﺳﺎﺑق ،در ﺳﺎل 1983
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺧﺑرﮔزاری دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر ﺗدوﯾن ﺷد ﮐﮫ در آن ﮐﺎﻣﻼ اﯾن ﺧﺑرﮔزاری را ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗرﯾﺑون دوﻟت و
ﺣﺎﻣﯽ رژﯾم ﺷوروی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐرد.
ﻓﺻل دوم ﻣﺎده ﭘﻧﺟم اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی "ﺳﻠطﺎﻧﻌﻠﯽ ﮐﺷﺗﻣﻧد" رﯾﯾس ﺷورای وزﯾران وﻗت رﺳﯾده،
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯾﺎﺳت ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ی رژﯾم را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد.

" آژاﻧس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ذﯾل ﻣواد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺑﮫ طور وﺳﯾﻊ و
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﭘﺧش ﻣﯾﮑﻧد:
 – 1ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 – 2ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راه اﻋﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ.
 – 3دﺳت آورد ھﺎ و ﭘﯾروزی ھﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﮑوه ﻣﻧد ﺛور ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن.

 – 5ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ و ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻠﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 – 6ﭘﯾروزی ھﺎی دوﻟت اﻧﻘﻼﺑﯽ در راه ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺿد اﻧﻘﻼب و ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و اﻓﺷﺎی ﭼﮭره ھﺎی
ﺳﯾﺎه ﻋﻧﺎﺻر ﺿد اﻧﻘﻼب.
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 – 7ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺣزﺑﯽ ،ارﮔﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﻣرﮐز و وﻻﯾﺎت در اﻣر ﺗرﺑﯾت و ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش و آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺷﺎن در
راه رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل اﻧﻘﻼب ﺷﮑوه ﻣﻧد ﺛور و ﺑﺳﯾﺞ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
اﻧﺟﺎم ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺑﺎرزه ﺣزب دﻣوﮐرات ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻓﻊ ﺗﺷﻧﺟﺎت ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن.
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 – 4اﺳﺗﻘرار و اﺳﺗﺣﮑﺎم وﺿﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﻣردم.

 – 8ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑرادراﻧﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﺳﺎﯾر ﻣﻣﺎﻟﮏ اﺗﺣﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﺳﺗﯽ ﺑر اﺻل ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ھﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﯾر ﺧﻠﻘﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ارﺗﺟﺎع،
ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ،اﭘﺎرﺗﺎﯾد ،راﺳﯾﺳم و ﺗﻘوﯾﮫ ﻧﮭﺿت ﻏﯾر اﻧﺳﻼک.
 – 9اﻓﺷﺎی ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﻌﻣﺎری اﺳﺗﺛﻣﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،رد و اﻓﺷﺎی ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن ﻣﺣﺎﻓل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ھژﻣوﻧﯾﺳم ﭼﯾن ،ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دﺳﺗﺎورد ھﺎی
اﻧﻘﻼب ﺛور و ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 – 10ﺗﮭﯾﮫ و ﺗطﺑﯾق ﭘﻼﻧﮭﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﺧدﻣﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ﮐﮫ ﻣوﺟب ارﺗﻘﺎی
اﺗورﯾﺗﮫ آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر و وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎران رزﻣﻧده
ﺣزب در اﻣر اﻋﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن و ﻋﺎدﻻﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﮕردد" .
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 -ﻗﺎﻧون در رژﯾم ﻧﺟﯾب ﷲ

"ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم
ﻧﺷرات ﻣﻣﻧوﻋﮫ
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﺳوم:
ﻧﺷر ﻣطﺎﻟﺑﯾﮑﮫ ﻣوﺟب ﺗوھﯾن ﺑﮫ دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ،ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن ،ﻣذاھب و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﭘﺳﻧدﯾده ﻣردم ﮔردد و ﯾﺎ
ﺣﺎوی اﺳرار دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺟواز ﻧدارد.
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ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم:
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اﯾن ﻗﺎﻧون در  9ﻓﺻل و  51ﻣﺎده در ﺳﺎل  1988ﺗدوﯾن ﺷده ﺑود و ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﻧﺟﯾب ﷲ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت
ﺗوﺷﯾﺢ ﺷد .در اﯾن ﻗﺎﻧون ﺧﻼف ﻗﺎﻧون دوره ی ﻣﺣﻣد ظﺎھر ،رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون در اﻧﺣﺻﺎر دوﻟت ﻧﯾﺳت و
اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣﺟوز اﻗدام ﺑﮫ راه اﻧدازی رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾﻧﮑﮫ در ﻋﻣل ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود
ﺑﺣث دﯾﮕری ﺳت ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم اﯾن ﻗﺎﻧون درﺑﺎره ﻧﺷرات
ﻣﻣﻧوﻋﮫ اﺳت:

ھر ﻋﻣل ﯾﺎ ﺗرک آن طﺑق ﻗواﻧﯾن دوﻟت ﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ارﺗﮑﺎب و ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب آن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﺷر
ﻣطﺑوﻋﺎت ﻧﯾز ﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم:
ھرﮔﺎه ﻧﺷر ﯾﮏ ﻣطﻠب ﻣوﺟب اﺧﻼل ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﺎاﻟﻔﻌل ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺻﺣﯽ ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردد ﯾﺎ
ﻧظم ﻋﺎﻣﮫ را ﻣﺧﺗل ﺳﺎزد ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﻣﮑﻠف اﺳت از ﻧﺷر آن ﺟﻠو ﮔﯾری ﺑﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم:
ﻧﺷر ﻣطﺎﻟﺑﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﺣﺿﺎرات ﻣﺣﺎرﺑوی ﯾﺎ دﺳﭘﻠﯾن ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ زﯾﺎن وارد ﮐﻧد ،ﺟواز ﻧدارد" .
در ﻣﺎده ی ﭘﻧﺞ اﯾن ﻗﺎﻧون ﻧﯾز آﻣده ﮐﮫ ":ﺳﺎﻧﺳور ﻣطﺑوﻋﺎت ﻗﺑل از ﻧﺷر ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت اﻣﺎ در ﺣﺎﻟت اﺿطرار
ﺣﮑوﻣت ﺻﻼﺣﯾت دارد ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺣدودﯾت ھﺎ را ﺑر ﻣطﺑوﻋﺎت وﺿﻊ ﮐﻧد".
در ﻓﺻل ھﺷﺗم ﻗﺎﻧون در ﻧﮫ ﻣﺎده ﻧﯾز اﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ ذﮐر ﺷده اﺳت .اﯾن ﻓﺻل ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
ﻓﺻل ھﺷﺗم
اﺣﮑﺎم ﺟزاﺋﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﻧﮭم:
ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗﺎﻧون ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ،ﻧﺎﺷر و ﻣﺎﻟﮏ ﻣطﺑﻌﮫ ،ھر ﯾﮏ ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺳوول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺣﺗوی ﻣﻧدرج ﺑﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﻠم:

اﮔر ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧﻧده ﺷﺧص ﺣﮑﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﺗﺎ دو ﻣﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﯾﮑم:
.-1ھرﮔﺎه ﻣؤﻟف ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم ﯾﮏ اﺛر ﻣطﺑوع ﮐﮫ ﻣﺳﺗوﺟب ﺗﺄدﯾب ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷد ﺑﺣﯾث
ﻓﺎﻋل ﺟرم ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾﮕردد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﺑﺣﯾث ﺷرﯾﮏ ﺟرم ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .در
ﺣﺎﻻت دﯾﮕر ھر ﻧوع ﻣﺳؤﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ﻧﺷﺋت ﮐﻧﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﮕردد.
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.-2ھرﮔﺎه ﻣؤﻟف ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم ﯾﮏ اﺛر ﻣطﺑوع ﻣﻌﻠوم ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﺷر و در ﺻورﺗﯾﮑﮫ او ھم ﻣﻌﻠوم ﻧﺑﺎﺷد ﻣدﯾر
ﻣﺳوول ﻣطﺑﻌﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣدﯾر ﻣﺳوول ﻧﺷرﯾﮫ ﻣوﻗوت ﻣواﺧذه ﻣﯾﮕردد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺳﺎﺣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺎﻣﮫ ﻓرﺳﺗﻧده رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺑﭘردازد ﺑﮫ ﺣﺑس اﻟﯽ ھﻔت ﺳﺎل ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﺷود ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣطﺎﻟب را ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه ﻣذﮐور ﭘﺧش ﻧﻣﺎﯾد
ﺑﮫ ﺣﺑس ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد.

.-3ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ آﺛﺎر ﻣطﺑوع ﻣﻧدرج اﯾن ﻣﺎده را ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑﮫ ﻣﺣﺗوﯾﺎت آن ،ﺑﻔروش ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕر
ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،در ﻣﺳؤﻟﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺷر آﺛﺎر ﻣذﮐور ﺷرﯾﮏ داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و دوم:
ﻣدﯾر ﻣﺳووﻟﯾﮑﮫ از اﻓﺷﺎی اﺳم ﺻﺎﺣب اﺛر ﺧودداری ﮐﻧد ﺗﻣﺎم ﻣﺳؤﻟﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺷر اﺛر ﺑﮫ او ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﺳوم:
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ،ﻧﺎﺷر ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻣطﺑﻌﮫ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﻣﺣﮑوم ﮔردد و آﻧرا در ﺧﻼل
ﭘﺎﻧزده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗطﻌﯾت ﺣﮑم ﺗﺎدﯾﮫ ﻧﮑﻧد ،ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ از ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺧذ
ﻣﯾﮕردد ھرﮔﺎه ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺣت ﺗﺿﻣﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ از داراﯾﯽ ﻣﺣﮑوم ﻋﻠﯾﮫ ،ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم:
ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺑدون ﺣﺻول اﻣﺗﯾﺎز ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧﺷر ،ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ﺑﭘردازد ﺑﮫ ﺣﺑس ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد.
و ﻧﺷرﯾﮫ اﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﻧﺷر ﮔردﯾده ،ﻣﺻﺎدره ﻣﯾﺷود.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم:
.-1ھرﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﻣطﺑﻌﮫ ،ﻧﺎﺷر ﯾﺎ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز از ﺷراﯾط درﺧواﺳت ﺧود ﺗﺧﻠف ورزد ﺑﺎر اول ﺗﺄدﯾب و
در ﺻورت ﺗﮑرار ﺑﺎ ﺗﻌطﯾل ﻧﺷرﯾﮫ ﺗﺎ ده ﺷﻣﺎره ﯾﺎ اﻟﺗوای اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل و ﯾﺎ ﺳﻠب آن ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﺷود.

ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﺷﺷم:
ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ از اﺣﮑﺎم ﻣواد ) (37-35-28-17اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗﺧﻠف ورزد ﺗﺄدﯾب ﻣﯾﺷود.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ھﻔﺗم:
ﺗﺄدﯾب اﻧواع ذﯾل دارد:
.-1ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺻد اﻓﻐﺎﻧﯽ.
.-2ﺗﻌطﯾل ﻧﺷرﯾﮫ ﻣوﻗوت ﺗﺎ ﺳﮫ ﺷﻣﺎره.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

.-2ﺣﮑم ﻓوق در ﻣورد ﻣﺎﻟﮏ ﻣطﺑﻌﮫ ﮐﮫ ﻣطﺑﻌﮫ ﺧود را ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑم ﻣﺎده ) (28اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮑﺎر ﺑﺎﻧدازد ﻧﯾز
ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮕردد.
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 -ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﯾن ﻗﺎﻧون ﯾﮑﯽ از ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن ﻗواﻧﯾن ﺗﺻوﯾب ﺷده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در اواﯾل ﺣﮑوﻣت ﻧﺟﯾب ﷲ و
در ﺳﺎل  1988ﺗﺻوﯾب ﺷد .آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻧﺎم آن ﭘﯾداﺳت ﻓﻘط ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور اﺧﺗﺻﺎص دارد و در ﺧﻔﻘﺎن آن
زﻣﺎن رژﯾم ،ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﻧظﺎﻣﯽ از ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺳﺧت دﺷوار ﺑود و وﻗﺗﯽ ﺳﻠﯾﻘﮫ ی ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ی رژﯾم
در اِﻋﻣﺎل آن دﺧﯾل ﺑﺎﺷد ،آن را ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ واﻗﻌﺎ ﺧطرﻧﺎک ﺗﺑدﯾل ﮐرده ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗﺻوﯾب ﺷده در
ھﻣﯾن رژﯾم را ﺑﺎ ﭘرﺳش ھﺎی ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﺎﻧون در ﭼﮭﺎر ﻓﺻل و  26ﻣﺎده ﺗدوﯾن ﺷده ﺑود .در
اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺑرای ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻔﻘﺎن آن زﻣﺎن  ،ﺳﺧت ﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات در
اﻧﺗظﺎر ﻣﺗﺧﻠف ﺑود.
در ﻓﺻل دوم و در وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
"ﻓﺻل دوم

ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:
آﻣر ﺷﻌﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺗردرﺳﺗﯾز ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی دارای
ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد:
.-1رھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﮐﻧﺗرول اﻣور ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ دوﻟﺗﯽ آژاﻧس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر ﮐﻣﯾﺗﮫ دوﻟﺗﯽ رادﯾو
ﺗﻠوﯾوﯾزﯾون و ﺳﯾﻧﻣﺎﺗوﮔراﻓﯽ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ دوﻟﺗﯽ طﺑﻊ و ﻧﺷر و ادارات ﺗﻣﺎم ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎی ﻣوﻗوت و ﻏﯾر ﻣوﻗوت
ﻣرﮐز و وﻻﯾﺎت.
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.-2ﺗﮭﯾﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﺳﻧﺎد ﻧورﻣﺎﺗﯾﻔﯽ در اﻣور ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻌد از اﺧذ ﻣﻧظوری وزﯾر دﻓﺎع
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده ﮔﺎن

.-3اﮐﻣﺎل ﮐﺎدر ھﺎی ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده.
.-4ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﯾﺟﺎد ﮔر ﮐﮫ ﻣؤظف ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﻣوزﯾم ھﺎ ،آﺑدات ،ﭘوﺳﺗر ھﺎ و
ﺷﻌﺎر ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﻣوﺿوﻋﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
.-5اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻻزم ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده ﮔﺎن داﺧل و ﺧﺎرج ﺗﺷﮑﯾل در ﻗوای
ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗدﻗﯾق ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﺷرات و ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ
ذﯾرﺑط.
.-6ﺗﺄﻣﯾن ھﻣﮑﺎری و ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ادارات و رﯾﺎﺳت ھﺎی ﺣﻔظ اﺳرار در ﻣطﺑوﻋﺎت و ﺳﺎﯾر
ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط.
.-7ﺗﺄﻣﯾن ارﺗﺑﺎط داﯾﻣﯽ از طرف آﻣر ﺷﻌﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺗردرﺳﺗﯾز ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﺣل ﭘراﺑﻠﻣﮭﺎ در رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﻣﺷوره ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ ﻗوای
ﻣﺳﻠﺢ و ﺷﻌﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﻓرھﻧﮓ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د .خ.ا و ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوط.
.-8اﺟﺎزه ﻧﺷر اطﻼﻋﺎﺗﯾﮑﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﻧﺷر آن ﻣطﺎﺑق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻧﺎﻣﮫ و اﺳﻧﺎد ﻧورﻣﺎﺗﯾﻔﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ آﻣر ﺷﻌﺑﮫ
ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت.
.-9ﺛﺑت درﺟﮫ اھﻣﯾت ﺑرﺧﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻧﺷر ﺷده ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﺳﻧﺎد
ﻧورﻣﺎﺗﯾﻔﯽ ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
.-10ﺻدور اواﻣر ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ و ﺿﻣﺎﯾم در ﺑﺎرۀ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﻣﺳﺎﯾل ﻣﺷﺧص و
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯾﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﺑظﮭور رﺳﯾده ﺑﻌد از ﻣﻧظوری ﻟوی درﺳﺗﯾز ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.

.-12ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ اول ﮐﺗب ،ﺑروﺷورھﺎ ،ﭘوﺳﺗر ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎﺋﯾﮑﮫ در آن اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗوای
ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻏرض ﮐﻧﺗرول و ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ از ﻣراﺟﻊ
ﻣرﺑوط.
.-13ﺗﻌدﯾل و ﻣﺳﺗرد ﻧﻣودن ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده ﮔﺎن زﯾر اﺛر.
.-14ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ راﭘور ھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﻧﺗرول اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣﺣﺎی ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎ اﻋم از ﻓﻠم ھﺎ و ﻋﮑس ھﺎ
ﮐﮫ در آن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﺳﻧﺎد ﻧورﻣﺎﺗﯾﻔﯽ ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻘض ﺷده ﺑﺎﺷد.

.-16اﺻدار اﻣر ﮐﻧﺗرول ﻣﺟدد ﺳﺎﻧﺳور ﺑﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوط در ﺻورت ﻟزوم.
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.-15ﺻدور ھداﯾت ﺳﺎﻧﺳور در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎ اﻋم از ﻓﻠم ھﺎ و ﻋﮑس ھﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺳﺎﻧﺳور
ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻘش ﺷده ﺑﺎﺷد.
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.-11ﻣطﺎﻟﺑﮫ و اﻋﺎده ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻋﺎم ﯾﺎ ﺻرف ﺑرای اﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾن ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﮫ
دﯾﭘو ھﺎ و ذﺧﺎﯾر ﻋﻣوﻣﯽ آﺛﺎر.

.-17ﻣواﻓﻘﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ذﺧﺎﯾر داﯾﻣﯽ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗطﻌﺎت ﻋﺳﮑری.
.-18اﺟﺎزه ﯾﺎ ﻣﻧﻊ ﺻدور آﺛﺎر ﻗﻠﻣﯽ و ﭼﺎﭘﯽ و اﺟﺎزه اﻧﺗﻘﺎل ﻗﺎﻟب ھﺎی طﺑﻊ ﺑﺧﺎرج ﮐﺷور ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣطﺎﻟب
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:
اواﻣر و ھداﯾﺎت آﻣر ﺷﻌﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻣﯾل ﺑوده ﺑﺎﺳﺎس اﻣر ﻟوی درﺳﺗﯾز ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌدﯾل و ﯾﺎ ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺎدۀ دھم:
ﺑرای اﺟرای اﻣور ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ در وﻻﯾﺎت ،ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺎرج ﺗﺷﮑﯾل از ﺟﻣﻠﮫ اﻓﺳران ورزﯾده
ﻗطﻌﺎت و ﮔﺎرﻧﯾزﯾون ھﺎی ﻣوﺟود از طرف آﻣر ﺷﻌﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﺑﻣﻧظوری ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح
ﺗوظﯾف ﻣﯽ ﮔردﻧد.
ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﺗذﮐره وظﺎﯾف ﺧود را طﺑق ﻣﺎدۀ ) (6اﯾن ﻣﻘرره ﺗﺣت اداره ﻣﺳﺗﻘﯾم رؤﺳﺎی ارﮔﺎن
ﮔﺎرﻧﯾزﯾون ھﺎ و آﻣر ﺷﻌﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد.
ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ ﺗدﻗﯾق و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺎرج ﺗﺷﮑﯾل طﺑق ﻣﻘرره ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎط
ﺟﻣﻌﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود" .
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 -ﻗﺎﻧون در رژﯾم ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ

در ﻣﺗن ﻓرﻣﺎن ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون را ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺳﺎﻧﺳور ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻗﺎﻧون در ﺳﺎل
 1994ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن رﺑﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود:
"ﻓرﻣﺎن رﺋﯾس دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷﻣﺎره590 :
ﺗﺎرﯾﺦ1372/10/1 :

ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت را ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس اﺻل اﺳﻼﻣﯽ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر از طرف ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺷﺗﻣل
ﺑر داﻧﺷﻣﻧدان ،ﺣﻘوﻗداﻧﺎن و ﻓرھﻧﮕﯾﺎن ﻧﺧﺑﮥ ﮐﺷور در داﺧل ) (9ﻓﺻل و ) (51ﻣﺎدۀ ﺗرﺗﯾب و آﻣﺎده ﮔردﯾده
اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯾدارم.
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺗن ﻗﺎﻧون ﻏرض ﻧﺷر در ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺑوزارت ﻋدﻟﯾﮫ ﮔﺳﯾل ﮔردد.
ﭘروﻓﯾﺳور ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

160

اﯾن ﻗﺎﻧون ﻧﮫ ﻓﺻل و  51ﻣﺎده داﺷت .ﻓﺻل ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون درﺑﺎره ﻧﺷرات ﻣﻣﻧوﻋﮫ اﺳت و ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
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درﺑﺎره ﺗوﺷﯾﺢ ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت

" ﻓﺻل ھﻔﺗم
ﻧﺷرات ﻣﻣﻧوﻋﮫ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺳوم:
ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ذﯾل در ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟواز ﻧدارد:
.-1ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗوھﯾن ﻋﻠﯾﮫ دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ،ﺳﺎﯾرادﯾﺎن و ﻣذاھب ﮔردد.
-2اﻓﺷﺎی اﺳرار ﻣﻠﯽ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ،اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و وﺣدت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را اﺧﻼل ﻧﻣﺎﯾد.
.-3ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ھﺗﮏ ﺣرﻣت اﺷﺧﺎص ﮔردد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت ﻗﻠم ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم:
ھر ﻋﻣل ﯾﺎ ﺗرک آن ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن دوﻟت ﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ارﺗﮑﺎب و ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب آن ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﻣطﺑوﻋﺎت ﻧﯾز ﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود" .
در ﻓﺻل ھﺷﺗم ﻗﺎﻧون ﻧﯾز اﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ آﻣده و ﺑدﯾن ﺷرح اﺳت:
" ﻓﺻل ھﺷﺗم
اﺣﮑﺎم ﺟزاﺋﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم:

ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺷﺷم:
اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون رﻋﺎﯾت اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس و ﺗدوﯾر وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎط ھﻣﮕﺎﻧﯽ در
ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘردازﻧد ،وﺳﯾﻠﮥ ﻣرﺑوط ﻣﺻﺎدره و ﻣرﺗﮑب ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد.
ھر ﮔﺎه ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧﻧده ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧظر ﺑﮫ ﺣﺎﻻت ﺣﺳب ذﯾل ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد:
 – 1ﺗﻠوﯾزون ﻣﺑﻠﻎ ) (500000اﻓﻐﺎﻧﯽ
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 – 2ﺟرﯾده ﻣﺑﻠﻎ ) (200000اﻓﻐﺎﻧﯽ
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ﺑﻣوﺟب اﯾن ﻗﺎﻧون ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺋول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺣﺗوی ﺑﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش و
اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد.

 – 3ﻣﺟﻠﮫ ) (250000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 4ﻧﺷرﯾﮥ ﻏﯾر ﻣوﻗوت ) (200000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 5ﻣطﺑﻌﮫ ) (3000000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 6ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺗوﮔراﻓﯽ ) (2500000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 7ﺗﯾﺎﺗر ) (500000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 8ﺟﺷﻧواره ) (250000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 9ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ) (100000اﻓﻐﺎﻧﯽ
ھر ﮔﺎه ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧﻧده ﺷﺧص ﺣﮑﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧظر ﺑﮫ ﺣﺎﻻت ﺣﺳب ذﯾل ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد:
 – 1روزﻧﺎﻣﮫ ) (750000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 2ﺟرﯾده ) (500000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 3ﻣﺟﻠﮫ ) (400000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 4ﻧﺷرﯾﮥ ﻏﯾر ﻣوﻗوت ) (350000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 5ﻣطﺑﻌﮫ ) (5000000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 6ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺗوﮔراﻓﯽ ) (5000000اﻓﻐﺎﻧﯽ

 – 8ﻓﯾﺳﺗﯾوال ﯾﺎ ﺟﺷﻧواره ) (500000اﻓﻐﺎﻧﯽ
 – 9ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ) (500000اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ھﻔﺗم:
.-1ھر ﮔﺎه ﺻﺎﺣب اﺛر ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺳﺗوﺟب ﺗﺎدﯾب ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷد ﺑﺣﯾث ﻓﺎﻋل ﺟرم ﺗﺣت
ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،درﯾن ﺣﺎﻟت ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﺑﺣﯾث ﺷرﯾﮏ ﺟرم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد.
.-2ھر ﮔﺎه ﺻﺎﺣب اﺛر ﻣﻌﻠوم ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺷر ﻣطﻠب ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ھﺷﺗم:
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 – 7ﺗﯾﺎﺗر ) (1000000اﻓﻐﺎﻧﯽ

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﺑﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی ﻣﺣﮑوم ﮔردد و در ﺧﻼل ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﺣﮑم ﺟرﯾﻣﮥ
ﻧﻘدی را ﺗﺎدﯾﮫ ﻧﮑﻧد ،ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ از ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺧذ ﻣﯾﺷود و ھر ﮔﺎه ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺣت ﺗﺿﻣﯾن
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ از داراﺋﯽ ﻣﺣﮑوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﻧﮭم:
ھر ﮔﺎه ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز از ﺷراﯾط ﺑﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش ﺗﺧﻠف ورزد ،ﺑﺎر اول ﺗﺄدﯾب و در ﺻورت ﺗﮑرار ﺑﺎ
ﺗﻌطﯾل وﺳﯾﻠﮥ ﻧﺷراﺗﯽ ﯾﺎ اﻟﺗوای اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﺳﻠب اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﻠم:
ﺗﺄدﯾب اﻧواع ذﯾل را دارد:
 – 1ﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی ) ﺣد اﮐﺛر ﯾﮑﺻد ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ(.
 – 2ﺗﻌطﯾل.
اﻟف – ﻧظرﯾﮫ ﻣوﻗوت ﺗﺎ ﺳﮫ ﺷﻣﺎره.
ب – وﺳﺎﯾل ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری ﺗﺎﺳﮫ ھﻔﺗﮫ" .
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 -ﻗﺎﻧون طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر

در رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن اﺳﺎﺳﺎ ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫ ای وﺟود ﻧداﺷت و ﻓﻘط اﯾن ﺻدای ﺷرﯾﻌت طﺎﻟﺑﺎن و ﭼﻧد رﺳﺎﻧﮫ ﭼﺎﭘﯽ
ھﻣﺎﻧﻧد آن ﺑود ﮐﮫ اﺟﺎزه ی ﻧﺷرات داﺷت .در ﻗواﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑر اﻣر ﺑﮫ
ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﺗﺎﮐﯾد ﺷده اﺳت .اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎن ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺳﯾر طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻗواﻧﯾن ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  1997ﻗﺎﻧوﻧﯽ
در اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﺟزﯾﯾﺎت ﻧﺣوه ی اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ذﮐر
ﺷده اﺳت.

" (1) 1-ھر زﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ روی ﺑرھﻧﮫ ،ﺑﯽ ﺣﺟﺎب و ﯾﺎ ھم ﺑدون ﭼﺎدری ،از ﻣﻧزل ﺑﯾرون ﺷود ،ﻣﻧزﻟش را
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣوده ،و ﺑرای ﺷوھرش ﺟزای ﻻزم داده ﺷود .و ﯾﺎ ھم زن را ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﺎﯾد.
2ھرﮔﺎه زن ذﮐر ﺷده ﻣﻧدرج ﺟزء ﯾﮏ ،در وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﺣﺎﻟت اﻧﺗﻘﺎل دﯾده ﺷود ،درﯾوران ﺑﺎ ﻧظرداﺷتﺣﺎﻟت از ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﺣﺑس ﮔردد.
(2) 1در ﺻورت ﮐﺷف و دﺳﺗﮕﯾری ﮐﺳت ھﺎی ﺳﺎز و ﺳرود ﯾﺎ ﻓﻠم ھﺎﯾﯽ وﯾدﯾوﯾﯽ در دوﮐﺎن ،ھوﺗل،وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﮐﺳﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟت از ﯾﮏ روز ﺗﺎ ده روز ﺣﺑس ﮔردد.
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ھﻔده ﻣورد ﻣﻧﮑر در اﯾن ﻗﺎﻧون و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ آن ﮐﮫ در ﻓﺻل دوم ،ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده ﭼﻧﯾن
اﺳت:
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2ھرﮔﺎه ﮐﺳت ھﺎی ﻣﻧدرج ﺟزء ﯾﮏ اﯾن ﻣﺎده در دﮐﺎن ﯾﺎ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﮐﺷف ﮔردد دﮐﺎﻧدار ﯾﺎ درﯾور ﺑﺎﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟت آن از ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﺣﺑس ﮔردد و ھم دﮐﺎن ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﻣﺳدود ﮔردد .و واﺳطﮥ
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﻣﺗوﻗف ﺷود.
3دﮐﺎن و واﺳطﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﻧدرج ﺟزء  2اﯾن ﻣﺎده ﺑﻌد از دادن ﺿﻣﺎﻧت رھﺎ ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد.)(3ﻣردﯾﮑﮫ رﯾش را ﺗراش و ﯾﺎ ﮐوﺗﺎه ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟت ﻣﺟرم ﺗﺎ ده روز ﺣﺑس و ﯾﺎ ﺣﺳب ﻟزوم
دﯾد ﺣﺎﮐم وﻗت ﺑراﯾش ﺗﻌزﯾر داده ﺷود.
(4) 1وﻗت ادای ﻧﻣﺎز در ﺷﮭرھﺎ ،ﺗوﺳط ﻣﺳووﻟﯾن اﻣر ﺑﺎاﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﮑر ھر ﺷﮭر ﺗﻌﯾﯾنﮔردد ،و ﻧﻣﺎز در ﯾﮑوﻗت اداء ﺷود.
2ھرﮔﺎه در وﻗت ادای ﻧﻣﺎز در دﮐﺎن ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ دﯾده ﺷود ،دﮐﺎن از ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﻗﻔل ﮔردد.)(5ھرﮐﺳﯾﮑﮫ ﮐﻔﺗر ﺑﺎزی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،وی ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺣﺑس ﮔردد ،ﮐﮫ از ﻣﻧزﻟش ﮐﻔﺗر ﮔم ﮔردد.
(6) 1ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد ﻣﺳﮑره ﻣﻌﺗﺎد ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟﺗش طور ذﯾل ﻣﺣﺑوس ﮔردد.اﻟف :ﭼرﺳﯽ اﻟﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه.
ب :ھﯾروﺋﯾﻧﯽ اﻟﯽ ﺷش ﻣﺎه.
ج :ﺑﺎﻻی ﺷراﺑﺧور ﺟﺎری ﻧﻣودن ﺣد ﺷرﻋﯽ.
2-ﮐﺎن ﻓروﺷﻧده ﻣواد ﻣﺳﮑره )ﻧﺷﮫ آور( ﻗﻔل ،و وی ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟﺗش اﻟﯽ ﯾﮑﻣﺎه ﺣﺑس ﮔردد.

 (7) 1ﻓروﺷﻧده ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎﻏذ ﭘران ﺑﺎزی را از ﺳﺎﺧﺗن و ﻓروﺧﺗن ﮐﺎﻏذ ﭘران ﺑﺎزی ﻣﻧﻊ ﻧﻣﺎﯾد ،و دﮐﺎن آناﻟﯽ ﺳﮫ روز ﻗﻔل ﮔردد .در ﺻورت ﺗﮑرار اﻟﯽ ده روز ﺣﺑس ﮔردد.
2ﻣؤظﻔﯾن اﻣر ﺑﺎاﻟﻣﻌروف ،ﺑرای ﻣردم اﺿرار ﮐﺎﻏذ ﭘران ﻣﺎﻧﻧد ،ﻣﺻرف ﺑﯽ ﺟﺎ ،ﻣرگ ،ﻣﺣروﻣﯾت ازﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ،دﯾدن ﺑﮫ ﻣﻧﺎزل اﺷﺧﺎص و ﻏﯾره را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
(8) 1از ﺟﺎه ھﺎی رﻓت و آﻣد ﻋﺎﻣﮫ دﮐﺎن ،ﻣوﺗر ،ھوﺗل و ﺟﺎه ھﺎی دﯾﮕر ،ﻋﮑس ﻣطﻠق ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ ﻣﻣﮑنﻣﺣوه ﮔردد ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﺿرورت ﻋﮑس ﺷﺧص را ﺑﮕﯾرﻧد ﻣﺎﻧﻧد )ﭘﺎﺳﭘورت ،ﺗذﮐره و ﻏﯾره(
دﮐﺎﻧداران ﻧﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﻔروﺷﻧد و ﯾﺎ ﺑﺧرﻧد.
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2-ﺗراﻓﯾﮏ وظﯾﻔﮫ دارد از وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﮑﺳﮭﺎ را ﻣﺣوه ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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3ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺑﻧﮓ را زرع ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،در ﺻورت ﻣﺷﺎھده زرع ،ﻣﺎﻟﮏ آﻧرا ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﮫﺧوﯾﺷﺎوﻧدی وی ،ﺑوﺗﮫ ﺑﻧﮓ را ﻣﺣو و ﺑرای اداره ﻣرﺑوط از ﻣﺣوء ﺷدن ﺑوﺗﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد.

(9) 1ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺷرﯾﻌت ﻣو ھﺎی ﺳرﺧوﯾﺷرا ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﯾﺗﻠﯽ )اﻧﮕرﯾزی ﯾﺎ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺑﺑر ﻧﻣﺎﯾد،وی دﺳﺗﮕﯾر ﮔردﯾده و ﻣوی ھﺎﯾش را ﺗوﺳط ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺗراﺷد.
2ﻣؤظﻔﯾن اﻣر ﺑﺎاﻟﻣﻌروف ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ،در ﺑﺎزار ﻣو ھﺎی اﺷﺧﺎص را ﺧود ﻗﯾﭼﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.)(10ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻗﻣﺎر ﺑﺎزی دﺳﺗﮕﯾر ﮔردد ،ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟت ﻣﺟرم اﻟﯽ ﯾﮑﻣﺎه ﺣﺑس ﮔردد.
(11) 1در ﺻراﻓﯽ ،ﺧرﯾدن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺑﺎﻧﮑﻧوت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﯾﺎدت ﮐﮫ از ﻧوع ﺑﯾﻊ در ﺷرﯾﻌتﺣرام ﻣﯾﺑﺎﺷد ،از طرﯾق راه ھﺎی ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣﻧﻊ ﮔردد.
2ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﻋﻣل ﻣﻧدرج ﺟز ،ﯾﮏ اﯾن ﻓﻘره را اﻧﺟﺎم دھد ،ﻣﺟرم را ﺑﺎﻧظر داﺷت ﺣﺎﻟﺗش اﻟﯽ ﯾﮑﻣﺎه ﺣﺑسﮔردد.
)(12زﻧﯾﮑﮫ در ﻗرﯾﮫ ،ﺑﺎدﯾﮫ ﯾﺎ ﺻﺣرا در ﺟوار ﭼﺷﻣﮫ ﮐﺎﻻ ﺷوی ﻧﻣﺎﯾد ،وی را ﺑﺎ آداب ﻻزم ﻣﻧﻊ ،ﻣﻧزﻟش
را ﻧﺷﺎﻧﯽ و ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺟﺎزات ﻻزﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
)(13در ﻋروﺳﯽ و ﺳﺎﯾر ﺷﺎدی ھﺎ ،رﻗص و ﺑﮫ آواز ﺑﻠﻧد ﺳرودن زﻧﺎن را ﻣﻧﻊ ﻧﻣﺎﯾد ،ھرﮔﺎه در ھر ﺧﺎﻧﮫ
ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﮐﺷف ﮔردد ،ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ را ﺷدﯾدا ً ﻣﺟﺎزات ﻧﻣﺎﯾد.
)(14زﻧﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ﺧﯾﺎط ﻟﺑﺎس ﻣﯾدوزد ،و در دﮐﺎن وی دﯾده ﺷود ،زن ﺗﮭدﯾد ﮔردﯾده و ﺧﯾﺎط اﻟﯽ ﻣدت ده
ﯾوم ﺣﺑس ﮔردد.
)(15ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺟﺎدوﮔری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾش ﺣرﯾق ،و ﺟﺎدوﮔر ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺣﺑس ﮔردد ،ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
)(16ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺣﯾوان ﺟﻧﮕﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧده )ﺳﮓ ﺟﻧﮕﯽ ،ﮐوک ﺟﻧﮕﯽ ،ﺑودﻧﮫ ﺟﻧﮕﯽ( و ﻏﯾره ،ﻣﺟرم را
ﺑﺎﻧظرداﺷت ﺣﺎﻟﺗش اﻟﯽ ده ﯾوم ﺣﺑس ﻧﻣﺎﯾد.

2در ﺷﮭر ﺣﻣﺎم ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرداﻧﮫ ﻣﺳدود ﮔردد و ﻣﺎﻟﮏ ﻋوض آن ﺣﻣﺎم ھﺎی ﻧﻣره ﺋﯽ اﻋﻣﺎر ﻧﻣﺎﯾد" .

ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ،رھﺑر طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﺎل  2001ﭼﻧﯾن ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد:

"ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

اﻣرﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﮑر در رادﯾو
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ﺣﮑم ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد دادن وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻧﺷرات
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(17) 1زن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ھﺎی ﺷﮭر ﺑرود.

ﺷﻣﺎره(362) :
ﺗﺎرﯾﺦ1422/4/18 :ه .ق
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم و رﺣﻣت ﷲ و ﺑرﮐﺎﺗﮫ !
ﻣﺳووﻟﯾن رادﯾو ھﺎ در ﻣرﮐز و وﻻﯾﺎت ،ﺑرای ﻧﺷرات اﻣرﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﮑر در ﺗﻔﺎھم ﺑﺎ
ﻣﺳووﻟﯾن اﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﮑر  ،وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑدھد و ﭼﻧﺎن وﻗت ﺑراﯾش داده ﺷود ﮐﮫ در آﻧوﻗت
ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن رادﯾو را ﺷﻧﯾده ﻣﯾﺗواﻧﻧد ،ﺗﺎ ﻣﺳووﻟﯾن اﻣرﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﮑر وظﯾﻔﮥ ﺧود و دﻋوت را
ﺑﺻورت درﺳت و در وﻗت ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم دھد .ﻣﺳووﻟﯾن ﻣرﺑوط درﯾن راﺑطﮫ ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص ﻧﻣﺎﯾﻧد.
واﻟﺳﻼم
ﺧﺎدم اﺳﻼم
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر )ﻣﺟﺎھد( "

ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻓرﻣﺎن دﯾﮕر ﻣﻼ ﻋﻣر در ھﻣﺎن ﺳﺎل دﻗت ﮐﻧﯾد:
" ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﺣﮑم ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﻣورد ﺗرﺗﯾب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﺷراﺗﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف ازطرف وزارﺗﮭﺎی اﻣرﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ
ﻋن اﻟﻣﻧﮑر و اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور

ﺗﺎرﯾﺦ1422/2/31 :ه .ق
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑرای اﻗﺎﻣﮥ ﻣﻌروف و ازاﻟﮥ ﻣﻧﮑرات ﻗرﺑﺎﻧﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﻣﺛﺎل داده ﺷده اﺳت و اﮐﻧون ﻧﯾز ﺟرﯾﺎن دارد،
وﻟﯽ ﺑﺧﺎطر ﻣؤﺛرﯾت ﺑﮭﺗر اﯾن ﮐﺎر ،وزارﺗﮭﺎی اﻣرﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﮑر و اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور
وﺳﺎﺋل ﺧود را در ﺟﮭت ﻧﺷرات و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﮑﺎر اﻧدازد و ﺑﺷﻣول ﺷورای وزﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ )ﭘروﮔرام ھﺎ(
ﺗرﺗﯾب و ﻋﻣﻠﯽ ﮔردد.
واﻟﺳﻼم
ﺧﺎدم اﺳﻼم
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اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر )ﻣﺟﺎھد( "
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ﺷﻣﺎره(16) :

ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻓرﻣﺎن دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎز ھم در ﺳﺎل  2001ﺻﺎدر ﺷده اﺳت:
" ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﻓرﻣﺎن ﻣؤرخ  ١٣٧۴/٩/١٢ه  .ش ﻋﺎﻟﯾﻘدر اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن
در ﺑﺎرۀ ﻧﮫ ﺗراﺷﯾدن و ﮐوﺗﺎه ﻧﮫ ﮐردن رﯾش
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺳووﻟﯾن ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ادارات اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ !
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم ورﺣﻣت ﷲ و ﺑر ﮐﺎﺗﮫ !
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺳوﺑﯾن )ﻣﺎﻣورﯾن ،اﺟﯾران و اﻓﺳران( ھداﯾت ﺑدھﯾد ﮐﮫ از ﺗراﺷﯾدن و ﮐوﺗﺎه ﮐردن رﯾش طور
ﺟدی اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد و رﯾش ﺧود را ﻣطﺎﺑق ﺷرﯾﻌت ﻏرای ﻣﺣﻣدی )ص( ﺑﮕذارﻧد.
ﻣﺳووﻟﯾن ﻓوق اﻟذﮐر و ﻣؤظﻔﯾن اﻣرﺑﺎﻟﻣﻌروف ﻣﮑﻠف اﻧد ﺑﮫ ﻣﺧﺗﻠف ﺟزای ﺷرﻋﯽ ﺑدھﻧد.
واﻟﺳﻼم
ﺧﺎدم اﺳﻼم
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر )ﻣﺟﺎھد( "

" ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﻓرﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﺟزای اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑﮫ ادﯾﺎن ﻣﻧﺳوخ ﻋﯾﺳوﯾت و
ﯾﮭودﯾت ﺑر ﻣﯽ ﮔردﻧد
ﺷﻣﺎره40 :
ﺗﺎرﯾﺦ 1421/11/15 :ه .ق
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ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﮐﻧون دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم
ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش را ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد و در ﻟﺑﺎس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺑﯾن داﺧل ﺷده اﻧد و ﺑﺎ اﻧواع ﭼل و ﻓرﯾب و
ﻣﺎدﯾﺎت دﯾﻧوی ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را از دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑﻰ راه ﺳﺎزﻧد ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑﮫ
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ﻓرﻣﺎن ﺷﻣﺎره  40ﻣﻼ ﻋﻣر ﻧﯾز ،ﯾﮏ ﺗﺧطﯽ آﺷﮑﺎر از ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺟرم
ﻣرگ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻓرﻣﺎن در ﺳﺎل  2001ﺻﺎدر ﺷد:

دﯾن ﻣﻧﺳوخ ﻋﯾﺳوﯾت و ﯾﮭودﯾت ﮔرﻓﺗﺎر ﺳﺎزﻧد ،ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ دﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم را ﺑراه ھﺎی
دﯾﮕر ﺗﺣرﯾف ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾن اﮐﻧون ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﭘول و دﯾﮕر ﻣﺎدﯾﺎت ﺑﮫ دﯾن ﻋﯾﺳوﯾت ﺑرﮔﺷﺗﮫ
اﻧد و دﯾن ﻣﻘدس ﺧوﯾش را رھﺎ ﮐرده اﻧد .ﻟذا از ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ھﻣوطﻧﺎن ﺟدا ً ﺧﺑر داده ﻣﯾﺷود ،ھرﮔﺎه
ﮐدام ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻓﻐﺎن از اﺳﻼم ﺑر ﮔردد )ﻣرﺗد ﺷود( و ﻋﻘﯾده ﻋﯾﺳوﯾﺎن را ﺑﭘذﯾرد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن دﯾن ﻣﻧﺳوخ وارد
ﮔردد و ﯾﺎ ھم در ﺣﺎل ﮔرﻓﺗﺎر ﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾن ﻋﯾﺳوﯾت ،ﯾﮭودﯾت ،و ﯾﺎ دﯾﮕرادﯾﺎن ﻣردم را دﻋوت ﻣﯽ ﻧﻣود
و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻧﮭﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﯽ ﻧﻣود ﯾﺎ ﮐﺗب و ﻧﺷرات ﻋﻘﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐرد ﺑﮫ ﺟزاء ﻣرگ ﻣﺣﮑوم
ﺧواھﻧد ﺷد و ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر در ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ھﺎ ﭼﻧﺎن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﮐﮫ ﭼﯾز ھﺎی ﻋﻘﺎﺋد ﻏﻠط و ﯾﺎ ھم اھﺎﻧت ﺑﮫ
ﺻﺣﺎﺑﮫ ﮐرام در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﮔرﻓﺗﺎر ﮔردد ،ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم
ﺧواھد ﺷد.
واﻟﺳﻼم
ﺧﺎدم اﺳﻼم
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر )ﻣﺟﺎھد( "
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 ﻗﺎﻧون در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزیدر رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﭼﻧدﯾن ﻗﺎﻧون ﺑرای ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ﺑود و آﺧرﯾن آن در ﺳﺎل  2009ﺗوﺷﯾﺢ و ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺷد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺎﻧون در رژﯾم ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ﺳﺎل
 2002ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ "ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت" ﻧﺎم داﺷت دارای ﻧﮫ ﻓﺻل و  49ﻣﺎده ﺑود و ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷده از ﻗﺎﻧون دوره ی ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد.

"ﻓﺻل ھﻔﺗم
ﻧﺷرات ﻣﻣﻧوﻋﮫ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ ام:
ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ذﯾل در ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟواز ﻧدارد:
 -1ﻣطﺎﻟﺑﯾﮑﮫ ﻣوﺟب ﺗوھﯾن دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ،ﺳﺎﺋر ادﯾﺎن و ﻣذاھب ﮔردد.
 -2ﻣطﺎﻟﺑﯾﮑﮫ ﺑﺎﻋث ھﺗﮏ ﺣرﻣت اﺷﺧﺎص ﮔردد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت ﻗﻠم ﺑﺎﺷد.
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 -3اﺷـــــﺎﻋﮥ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﯾﺎ ﺗــــﺻﺎوﯾر ﻗﺑـــــﯾــــﺢ و ﻣﺳـــﺗـــﮭﺟن ﮐـــــﮫ ﻣوﺟب ﻓﺳــــــــﺎد اﺧـــــﻼق
ﻋﻣـــــوﻣﯽ ﺷـــــود.
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در ﻓﺻل ھﻔﺗم ﻧﺷرات ﻣﻣﻧوﻋﮫ و در ﻓﺻل ھﺷﺗم اﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ آﻣده ﺑود:

 -4ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ،ﺑﻐرض ﺿﻌﯾف ﺳﺎﺧﺗن اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﯾﮑم:
ھـــر ﻋﻣل ﯾﺎ ﺗـــــرک آن ﮐﮫ ﻣــــــطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن دوﻟت ﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ارﺗـــﮑﺎب و ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب
آن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣطﺑوﻋﺎت ﻧﯾز ،ﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﻓﺻل ھﺷﺗم
اﺣﮑﺎم ﺟزاﺋﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و دوم:
ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗﺎﻧون ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز در ﺣـﺎﻟﯽ ﻣﺳؤل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺣﺗوای ﺑﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ ﺧوﯾش و
اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺳوم:
اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون رﻋﺎﯾت اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ،ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس و ﺗدوﯾر وﺳﺎﯾل ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ در
ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘردازﻧد ،ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺻﺎدره وﺳﯾﻠﮥ ﻣرﺑـــــوط ،ﻣرﺗــــــﮑب ذﯾﻼ ً ﺑﮫ ﺟـــزای ﻧﻘـــــدی
ﻣﺣـــــــﮑوم ﻣــــﯽ ﮔـــــردد:
) (1ھر ﮔﺎه ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧﻧده ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد:
 -1ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺑﻠﻎ )ﭘﺎﻧزده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -2رادﯾو ﻣﺑﻠﻎ )ده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.

 -4روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﻠﻎ )ﯾﮏ ﻣﻠﯾون ( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -5ﺟرﯾده ﻣﺑﻠﻎ )ﭘﻧﺟﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -6ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺑﻠﻎ )ﭘﻧﺟﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -7ﻣطﺑﻌﮫ ﻣﺑﻠﻎ )ده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -8ﻧﺷرﯾﮥ ﻏﯾر ﻣوﻗوت ﻣﺑﻠﻎ )ﭘﻧﺟﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
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 -9ﺳﯾﻧﻣﺎﺗوﮔراﻓﯽ ﻣﺑﻠﻎ )ده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
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 -3آژاﻧس ﻣﺑﻠﻎ )ده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.

 -10ﺗﯾﺎﺗر ﻣﺑﻠﻎ )ﭘﻧﺞ ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -11ﺟﺷﻧواره ﻣﺑﻠﻎ )ﭘﻧﺟﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -12ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺑﻠﻎ )دو ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
) (2ھرﮔﺎه ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧﻧده ﺷﺧص ﺣﮑﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 -1ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺑﻠﻎ )ھﻔده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -2رادﯾو ﻣﺑﻠﻎ )دوازده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -3آژاﻧس ﻣﺑﻠﻎ )دوازده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -4روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﻠﻎ )ﯾﮏ ﻣﻠﯾون و دو ﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -5ﺟرﯾده ﻣﺑﻠﻎ )ھﻔﺗﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -6ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺑﻠﻎ )ھﻔﺗﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -7ﻣطﺑﻌﮫ ﻣﺑﻠﻎ )دوازده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -8ﻧﺷرﯾﮥ ﻏﯾر ﻣوﻗوت ﻣﺑﻠﻎ )ھﻔﺗﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -9ﺳﯾﻧﻣﺎﺗوﮔراﻓﯽ ﻣﺑﻠﻎ )دوازده ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -10ﺗﯾﺎﺗر ﻣﺑﻠﻎ )ھﻔت ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.

 -12ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺑﻠﻎ )ﺳﮫ ﻣﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم:
) (1ﻣدﯾر ﻣﺳؤل ﺻﻼﺣﯾت دارد ﮐﮫ از اﻓــــﺷﺎی اﺳم ﺻﺎﺣب اﺛر ﺧود داری ﮐﻧد.
در اﯾن ﺻورت ﺗﻣﺎم ﻣﺳؤﻟﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧــــﺷر اﺛر ،ﺑــــﮫ ﻣدﯾر ﻣﺳؤل ﻣﺗوﺟﮫ ﻣـــــﯾﮕردد.
) (2ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺗﻘﺎدی در ﻧﺷرات ﻣوﻗوت ،ﺑﮫ اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﺷر ﺷده ﻧﻣﯾﺗواﻧد.
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ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم:
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 -11ﺟﺷﻧواره ﻣﺑﻠﻎ )ھﻔﺗﺻد ھزار( اﻓﻐﺎﻧﯽ.

) (1ھر ﮔﺎه ﺻﺎﺣب اﺛر ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺳﺗوﺟب ﺗﺄدﯾب ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷد ،ﺑﺣﯾث ﻓﺎﻋل ﺟرم
ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ،در اﯾن ﺣـﺎﻟت ﻣدﯾر ﻣﺳؤل ﺑﺣﯾث ﺷرﯾﮏ ﺟرم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد.
) (2ھرﮔــــﺎه ﺻــــﺎﺣب اﺛر ﻣﻌــــﻠوم ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺳــــؤﻟﯾت ﻧــــﺎﺷﯽ از ﻧـــــﺷر ﻣــــطﻠب ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣــــﺗوﺟﮫ
ﻣــــدﯾر ﻣﺳـــــؤل ﻣﯾـــﺑﺎﺷد.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺷﺷم:
در ﺻـــورﺗﯾــــﮑﮫ ﺻﺎﺣب اﻣــــﺗﯾﺎز ﺑﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘــــــدی ﻣﺣﮑوم ﮔردد و در ﺧـﻼل ﯾﮏ ﻣــــﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻدور ﺣﮑم ،ﺟــــرﯾﻣﮫ ﻧــــــﻘدی را ﺗـــــﺄدﯾﮫ ﻧـــــﮑﻧد ،ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﮑوم ﺑــــــﮫ از ﭘـــــوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺿـــــﻣﯾن
ﮔـــــذاﺷﺗﮫ ﺷـــــده ،اﺧــــذ ﻣﯾﺷود و ھرﮔﺎه ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺣت ﺗﺿــــﻣﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﻧـــــﺑﺎﺷد ،ﻣﺗــــــﺑﺎﻗﯽ ﻣﺑــــﻠﻎ ﻣﺣﮑوم
ﺑﮫ از داراﺋﯽ ﻣﺣﮑوم ﻋﻠﯾﮫ ،ﻣـــــطﺎﺑق ﺑﮫ اﺣﮑـــــﺎم ﻗﺎﻧون ﺗﺣـــــﺻﯾل ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ھﻔﺗم:
ھرﮔــــــﺎه ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز از ﺷـــــراﯾط ﺑﯾـــﺎن ﻧﺎﻣﮥ ﺧوﯾـــــش ﺗﺧﻠف ورزد ،ﺑﺎر اول ﺗﺄدﯾب و در ﺻورت
ﺗﮑـــــرار ﺑﺎ ﺗﻌطﯾل وﺳﯾﻠﮫ ﻧــــﺷراﺗﯽ ﯾﺎ اﻟﺗوای اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺎ ﯾﮑﺳـﺎل از طـــــرف وزﯾر اطـــــﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور و
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻠـــــب اﻣﺗـــــﯾﺎز ﺗوﺳط ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﺣﮑوم ﻣﯾـــــﮕردد.
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ھﺷﺗم:
ﺗﺄدﯾب اﻧواع ذﯾل را دارد:
 -1ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﺣﺳب اﺣـوال از )ﯾﮑــــﺻد ھــــزار اﻟﯽ دو ﻣـــﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -2ﺗﻌــــطﯾل ﺣــــﺳب اﺣـوال اﻟﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه.

 وﺳــــﺎﺋل ﺳﻣــــﻌﯽ و ﺑﺻری ﺗﺎ ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ.ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﻧﮭم:
ھر ﮔﺎه در اﺳﻧﺎد ﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ﻧﺎﻓذه ﺑرای ﺟراﯾم ﻣﻧدرج در اﯾن ﻗﺎﻧون ،ﺟزأ ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﻧﮕردﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻣرﺗﮑﺑﯾن طﺑق
اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫ ﺣﻧﻔﯽ ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌزﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد" .
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 -ﻧﺷرﯾﮥ ﻣوﻗوت ﺗﺎ ﺳﮫ ﺷﻣﺎره.
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ﻗﺎﻧون دوم در رژﯾم ﮐرزی
در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل  2004ﻗﺎﻧون دوﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .اﯾن ﻗﺎﻧون ده ﻓﺻل و  43ﻣﺎده داﺷت .در اﯾن ﻗﺎﻧون ﺳﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده ﺑوﺟود آﻣد .ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺧﺳت ﻣﺑﻠﻎ ﺟراﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐردﻧد .دو
ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده ی ﺑﻌدی ﺑوﺟود آﻣدن دو ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑود .ﮐﻣﯾﺳﯾون اول ﮐﮫ در ﻣﺎده ی  20ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان
"ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻠﯽ ﻧﺷرات رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون" ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﯾﺟﺎد و وظﯾﻔﮫ اش در ﻣﺎده  21ﻗﺎﻧون ﺗﻌرﯾف ﺷد
ﮐﮫ ﻣﺟوز ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﮫ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐرد و ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﻧﯾز
ﻧظﺎرت داﺷت.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﻌدی ﻧﯾز ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺎده ی  42ﻗﺎﻧون از آن ﺳﺧن ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن آﻣده و رﯾﺎﺳت آن ﺑر ﻋﮭده ی وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .رﯾﺎﺳت وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺑر اﯾن
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﻣﮭﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﻘد ﻗﺎﻧون وا
داﺷﺗﻧد .ﻣﺎده ی  42اﯾن ﻗﺎﻧون ﭼﻧﯾن ﺑود:
"ﻣﺎده 42
) (1ﺑﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻣﻧدرج اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ذﯾل ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﮔردد:
 وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﺣﯾث رﺋﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧده اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺣﯾث ﻋﺿو دو ﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘوھﻧﺣﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ﺑﺣﯾث اﻋﺿﺎ -ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺣﯾث ﻋﺿو

) (2ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (1اﯾن ﻣﺎده ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻣﻧدرج از اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون را ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  .ھرﮔﺎه
ﻣوﺿوع اﯾﺟﺎب ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ را ﻧﻣﺎﯾد  ،ﺟرﯾﺎن ﻏرض رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﻣرﺟﻊ ﻋدﻟﯽ ارﺟﺎع ﻣﯾﮕردد.
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 -دو ﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺑﺣﯾث اﻋﺿﺎ
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ﻗﺎﻧون ﺳوم در رژﯾم ﮐرزی
در ﺳﺎل  2006ﻗﺎﻧون دﯾﮕری ﺑﺎ ﻧﮫ ﻓﺻل و  42ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد و اوﻟﯾن ﺗﻐﯾﯾر آن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﺑود .ﻧﺎم ﻗﺎﻧون
از "ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت" ﺑﮫ "ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ" ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .ﺗﻐﯾﯾر در ﻗﯾﻣت ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ و
ﮐﻣﺗر ﺷدن آن و ﻧﯾز اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﺟدﯾد و ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺧص ﺗر از ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﺑوﺟود آﻣده ،
)ﺗﺷﮑﯾل ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ وﺷﺧﺻﯽ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻣﯾﺳﯾون آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای (
ﻧﮑﺎت ﻋﻣده ی اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳت .در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗﺎﻧون ﻧﯾز از آزادی ﺑﯾﺎن ﺳﺧن راﻧده ﺷده اﺳت.
" ﻓﺻل ھﻔﺗم
اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎ
ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ :
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت وھﺷﺗم :
) (1ﺑﮫ ﻣﻧظور طرح وﺗدوﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ رﺳﺎﻧﮫ ای ،ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب وزﯾر ﻣﺧﺎﺑرات ،ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ودو ﻧﻔر ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت وزﯾر اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ
وﺗورﯾزم ﺑرای ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮕردد.
) (٢ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ دارای وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 -1طرح وﺗﺻوﯾب ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ دراز ﻣدت رﺳﺎﻧﮫ ای .

) (3طرز ﮐﺎر وﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗوﺳط طرزاﻟﻌﻣل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮕردد .
ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ وﺷﺧﺻﯽ :
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت وﻧﮭم :
) (1ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺑﮭﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ وﺧﺻوﺻﯽ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
وﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ) (7ﻧﻔر ﻋﺿو از ﻣﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑﯽ طرف ﺑﺎﻧظرداﺷت ﺗرﮐﯾب ﻗوﻣﯽ
وﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده ووظﺎﯾف ذﯾل را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد :
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 -1ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ و ارﺳﺎل دوﺳﯾﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻏرض ﺛﺑت و اﻋطﺎی ﺟواز
ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ و ﺗورﯾزم ﺑﻌد از ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﯾﮑوﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣواﻓﻘﮫ وزارت ﻣﺧﺎﺑرات.
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 –2ﺗﻌﯾﯾن اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ،رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وآژاﻧس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر ازﻣﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﻣﺳﺗﻘل ودارای ﺷﮭرت ﻧﯾﮏ .

 -2ﻧظﺎرت از اﺟراآت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ .
-3رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ.
 -4اﺣﺎﻟﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت .
 -5اراﺋﮫ ﻣﺷوره ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮔرداﻧﻧده ﮔﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺧﺻوﺻﯽ وﺷﺧﺻﯽ.
) (2اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ وﺷﺧﺻﯽ ﻣﺳﺗﺣق ﻣﺑﻠﻎ ﺣق اﻟﺣﺿورﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از
ﺑودﺟﮥ وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ و ﺗورﯾزم ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
) (3طرز ﮐﺎر وﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ وﺷﺧﺻﯽ ﺗوﺳط طرز اﻟﻌﻣل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮕردد .
ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ ام :
) (1ﺑﮫ ﻣﻧظورﺗﻧظﯾم ﺑﮭﺗر اﻣور رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻠﯽ رادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ) (9ﻋﺿو
ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل اﯾﺟﺎدﻣﯽ ﮔردد.
) (2اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (1اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎﻧظرداﺷت ﺗوازن ﻗوﻣﯽ وﺟﻧﺳﯾت ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﺗن
ﻋﺎﻟم دﯾن ،ﯾﮏ ﺗن ﺣﻘوﻗدان ،ﯾﮏ ﺗن اﻧﺟﯾﻧﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ ،دوﺗن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ،دوﺗن ھﻧرﻣﻧد ،ﯾﮏ ﺗﺎﺟر ﻣﻠﯽ و
ﯾﮏ ﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣدﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
) (3رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون از ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎ و ﺗوﺳط ﺧود ﺷﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود.
) (4ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (2اﯾن ﻣﺎده دارای وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد:

 -٢ﺗﺎﺋﯾد ﻣﺳووﻻن رﯾﺎﺳت ھﺎی رادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ رادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ.
 -٣ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل ،ﺑﯾطرﻓﯽ و ﺣﯾﺛﯾت ﻣﺳﻠﮑﯽ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ.
 -4ﺗرﺗﯾب وﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑودﺟﮫ رادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ.
 -5ﻧظﺎرت ﺑر اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،اداری وﻧﺷراﺗﯽ رادﯾووﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ.
 -۶اراﺋﮫ ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ .
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 -٧ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣدﻧﯽ وﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺟذب ﮐﻣﮏ ھﺎ و ﺗﮑﻣﯾل ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ.
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 -١ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻘرر وﻋزل رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ رادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری.

 -٨ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق اﺣﮑﺎم اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ رادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط.
 -٩ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻧﺷراﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣﻣﺛل ﺗﻧوع
ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻣﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .
) (5اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﺣق ﻣﻌﺎش ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از ﺑودﺟﮥ
وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ وﺗورﯾزم ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﻣﯾﺳﯾون آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر :
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ وﯾﮑم:
) (1ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺑﮭﺗر اﻣور آژاﻧس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر ،ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ﺳﮫ ﻋﺿو ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر
ﺳﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﺗن ﺣﻘوﻗدان ،ﯾﮏ ﺗن اﻧﺟﯾﻧﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﯾﮏ ﺗن
ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد.
) (2ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (1اﯾن ﻣﺎده دارای ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد :
 -١ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻘرر وﻋزل رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ آژاﻧس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری.
 -٢ﺗﺎﺋﯾد ﻣﺳووﻻن رﯾﺎﺳت ھﺎی آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ آژاﻧس.
 -٣ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل ،ﺑﯾطرﻓﯽ و ﺣﯾﺛﯾت ﻣﺳﻠﮑﯽ آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر .
 -۴ﻧظﺎرت از اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،اداری وﻧﺷراﺗﯽ آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر.
 -۵ﺗرﺗﯾب وﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑودﺟﮫ .

 -7اراﺋﮫ ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ .
 -8ﻣذاﮐره ﺑﺎﺣﮑوﻣت و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣدﻧﯽ وﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ،ﺑﻣﻧظور ﺟذب ﮐﻣﮏ ھﺎ.
 -9ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻧﺷراﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ.
) (٣اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗرﻣﺳﺗﺣق ﻣﻌﺎش ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ از ﺑودﺟﮥ وزارت اطﻼﻋﺎت،
ﻓرھﻧﮓ وﺗورﯾزم ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای:
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ﻣﺎدۀ ﺳﯽ ودوم:

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 -6ﺗﺻوﯾب اھداف ﻧﺷراﺗﯽ .

) (١ﺑﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ورﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺗﺧﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب وزﯾر اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ و ﺗورﯾزم ﺑﺣﯾث رﺋﯾس ،رﺋﯾس ﭘوھﻧ ﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم،
ﻧﻣﺎﯾﻧده وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺣﻘوق داﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺻﻧﻔﯽ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮔران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ زﻧﺎن ﺑﺣﯾث اﻋﺿﺎء .
) (2اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (1اﯾن ﻣﺎده ﺗوﺳط
ﻣراﮐز و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣرﺑوط ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
) (3ﮐﻣﯾﺳﯾون ،ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺧﻠﻔﺎت را رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.ھرﮔﺎه ﺗﺧﻠف ﺛﺎﺑت ﮔردد ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﺳب
اﺣوال ﻣﺗﺧﻠف راﺑﮫ ﻋذر ﺧواھﯽ ﻣﮑﻠف ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﺧطﺎرﯾﮫ رﺳﻣﯽ را ﺑﮫ وی ﺻﺎدرﻧﻣﺎﯾد.در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﺧﻠف اﯾﺟﺎب ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ را ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣوﺿوع ﻏرض رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻋدﻟﯽ ﻣﺣول ﻣﯾﺷود.
) (4اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ورﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﺳﺗﺣق ﻣﺑﻠﻎ ﺣق اﻟﺣﺿور ﻣﻧﺎﺳب
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ ازﺑودﺟﮥ وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ وﺗورﯾزم ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻓﺻل ھﺷﺗم
اﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ
ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ﻣﻣﻧوع:
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ وﺳوم :
ﻧﺷر ﻣطﺎﻟب ذﯾل در رﺳﺎﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺟواز ﻧدارد :

 -٢ﻣطﺎﻟﺑﯾﮑﮫ ﻣوﺟب ھﺗﮏ ﺣرﻣت و اﻓﺗرا ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﮔردد.
 - ٣ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺧﺷوﻧت ،ﺟﻧﮓ وﺳﺎﯾر ﻣواردﯾﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑوده ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﺟزأ آن را ﺟرم
داﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -۴اﻓﺷﺎی ھوﯾت وﺗﺻﺎوﯾر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت وﺗﺟﺎوز ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺛﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آ ﻧﺎن ﺻدﻣﮫ وارد
ﻧﻣﺎﯾد .
ﻣﺳووﻟﯾت ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز:
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم :
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ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز در ﺻورﺗﯽ ﻣﺳوول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد .

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 -١ﻣطﺎﻟﺑﯾﮑﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم وﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن وﻣذاھب ﺑﺎﺷد.

ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ:
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ وﭘﻧﺟم :
) (1اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون رﻋﺎﯾت اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس وﺗدوﯾر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ،
ﻣطﺎﺑﻊ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺷراﺗﯽ ،ﻧﮭﺎد ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ،داراﻟﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﻋﻼﻧﺎت
در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘردازﻧد ،طور ذﯾل ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی را ﭘرداﺧﺗﮫ ودرﺧﻼل دوھﻔﺗﮫ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺛﺑت آﻧﮭﺎ
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -1ھر ﮔﺎه ﻣؤﺳس وﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ذﯾل ﺟرﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﮔردد:
 ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﻣﺑﻠﻎ ﭘﻧﺟﺎه ھزار ) (۵٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . رادﯾو ،ﻣﺑﻠﻎ ﺳﯽ ھزار ) (٣٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . آژاﻧس ،ﻣﺑﻠﻎ ﺳﯽ ھزار ) (٣٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . ﺷﺑﮑﮫ ﮐﯾﺑﻠﯽ ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮑﺻد ھزار) (١٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ. ﻧﺷرات ﭼﺎﭘﯽ ،ﻣﺑﻠﻎ ده ھزار) (١٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . ﻣطﺑﻌﮫ ،ﻣﺑﻠﻎ ﭘﻧﺟﺎه ھزار ) (۵٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ. ﻣوﺳﺳﮫ ﻧﺷراﺗﯽ ،ﻣﺑﻠﻎ ﭘﻧﺟﺎه ھزار)  )۵٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ. -داراﻟﺗرﺟﻣﮫ ،ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺳت ھزار) (٢٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ .

 -2ھرﮔﺎه ﻣؤﺳس وﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ﺷﺧص ﺣﮑﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ذﯾل ﺟرﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﮔردد:

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 -ﺷﺑﮑﮫ ﮐﯾﺑﻠﯽ ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻛﺻدوﺑﯾﺳت ھزار ) (١٢٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ.
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 ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﻋﻼﻧﺎت ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮑﺻد ھزار) (١٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ. ﻧﮭﺎد آﻣوزﺷﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻣﺑﻠﻎ ﭘﻧﺟﺎه ھزار ) (۵٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . -ﮐﺗﺎب ورﺳﺎﻟﮫ ﻣﺑﻠﻎ ده ھزار ) (10000اﻓﻐﺎﻧﯽ.

 ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﻣﺑﻠﻎ ﺷﺻت ھزار) (۶٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . رادﯾو ،ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮭل ھزار ) (۴٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . -آژاﻧس ،ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮭل ھزار ) (۴٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ .
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 ﻧﺷرات ﭼﺎﭘﯽ ،ﻣﺑﻠﻎ دوازده ھزار) (١٢٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . ﻣطﺑﻌﮫ ،ﻣﺑﻠﻎ ﺷﺻت ھزار) (٦٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . ﻣوﺳﺳﮫ ﻧﺷراﺗﯽ ،ﻣﺑﻠﻎ ﺷﺻت ھزار ) (۶٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . داراﻟﺗرﺟﻣﮫ ،ﻣﺑﻠﻎ ﺳﯽ ھزار)  (٣٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ. ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﻋﻼﻧﺎت ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮑﺻدو ﺑﯾﺳت ھزار) (١٢٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ. ﻧﮭﺎد آﻣوزﺷﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ،ﻣﺑﻠﻎ ﺷﺻت ھزار ) (۶٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ . ﮐﺗﺎب ورﺳﺎﻟﮫ ،ﻣﺑﻠﻎ دوازده ھزار ) (12000اﻓﻐﺎﻧﯽ .) (2ھرﮔﺎه اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (1اﯾن ﻣﺎده ﺑﻌد از ﺳﭘری ﺷدن ﻣدت دوھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت
اﻗدام ﻧﻧﻣﺎﯾد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻣطﺎﺑﻊ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺷراﺗﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎی آﻣوزﺷﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ،داراﻟﺗرﺟﻣﮫ ھﺎو
ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت واﻋﻼﻧﺎت ﻣرﺑوط ﻣﺳدود ﻣﯽ ﮔردﻧد .
ﺳﻠب اﻣﺗﯾﺎز:
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ وﺷﺷم :
) (1اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ای را در وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ و ﺗورﯾزم ﺛﺗﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد،
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت اﻟﯽ ﻣدت ) (9ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷراﺗﯽ را آﻏﺎز ﻧﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺗﯾﺎز آﻧﮭﺎ ﺳﻠب ﻣﯽ ﮔردد.

) (3ﻣطﺎﺑﻊ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺷراﺗﯽ ،ﻧﮭﺎد ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ،داراﻟﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و
اﻋﻼﻧﺎت ﻧﯾز ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑم ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (2اﯾن ﻣﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد " .

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

) (2ھرﮔﺎه ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﺑﻌد از آﻏﺎز ﻧﺷرات ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷراﺗﯽ ﺧود را ﺗوﻗف دھد وﻣدت ) (9ﻣﺎه ،ﻣﺟددا ً
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷراﺗﯽ آﻏﺎز ﻧﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺗﯾﺎز وی ﺳﻠب ﻣﯾﮕردد .درﺻورت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟدد ،ﻣﮑﻠف ﺑﮫ طﯽ ﻣراﺣل
ﻣوارد ﻣﻧدرج ﻣواد )٢٠و  (٢۵اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﻗﺎﻧون ﭼﮭﺎرم در رژﯾم ﮐرزی
اﯾن ﻗﺎﻧون ﭘس از ﺑﺣث و ﮔﻔت و ﮔوی ﻣﯾﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،ﻣدﯾران رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﻻﺧره در ﺗﺎرﯾﺦ  16ﺟوﻻی ﺳﺎل  2009در ﺟرﯾده ی رﺳﻣﯽ اﻧﺗﺷﺎر
ﯾﺎﻓت.
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣدﻧﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﮐﻧﺗرل دوﻟت را ﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد رادﯾو
ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو
ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗر ﮐﻧﻧد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺗﻼش داﺷت
ﺗﺎ رﯾﺎﺳت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را در دﺳت ﺧود ﻧﮕﺎه دارد اﻣﺎ رﯾﯾس اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون طﺑق اﯾن ﻗﺎﻧون
اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺳت و ﺑﺎ رای اﻋﺿﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣوارد ﻣﺗﻧﺎﻗض ﻧﯾز دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺛﻼ
در ﻣﺎده ی  45ﻓﻘره  2ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن و ﻣذاھب ﻣﻣﻧوع اﺳت و در ﻓﻘره  6ھﻣﺎن ﻣﺎده ،ﺑﺎ ﻣﻣﻧوع ﻗرار
دادن ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ ادﯾﺎن دﯾﮕر ﻏﯾر از اﺳﻼم ،ﺧﻼف ﻓﻘره  2رﻓﺗﺎر ﮐرده و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ادﯾﺎن ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ
ﺗوھﯾن ﺷده اﺳت.
از ﺳوﯾﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺗدوﯾن ﺷود و از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﺎﮐﯾد ﭼﻧد ﺑﺎره ﺑر اﯾن در ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﯽ دﻟﯾل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﻣﺷﮑل دﯾﮕر ﻣﮑﻠف ﮐردن رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﮫ ﻧﺷر اذان در ﭘﻧﺞ وﻗت اﺳت )ﻓﻘره  2ﻣﺎده  (25در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣذھب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺛﺎﺑت ﺑرای اذان وﺟود ﻧدارد و ﺑرای رﻋﺎﯾت
ﻣواد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺟﺎ ﻣﺛﻼ ﻣﺎده  16ﺑر اﻧﻌﮑﺎس ﻓرھﻧﮓ ،زﺑﺎن ،ﻋﻘﺎﯾد دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗوام ﺳﺎﮐن در ﮐﺷور ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ،ﻣﺗﺿﺎد از آب درآﻣده و رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺟﺑور ﺑﮫ دادن اذان در
ﭼﻧد وﻗت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ در اذان ﻣوﺟود ﻣﯾﺎن ﺳﻧﯽ ھﺎ و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﻣﻼﺗﯽ اﺧﺗﻼف وﺟود دارد.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد ﻧﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻧون ذﮐر ﻣﯽ ﺷد ﺑوﯾژه وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﺑرداﺷت ھﺎ
از اﺳﻼم ،در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧﺗرل اﻣور را ﺑدﺳت دارﻧد.

از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون ﻓﻌﻼ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت ،ﻣﺗن ﮐﺎﻣل آن را در اﻧﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎب ﺑﺻورت
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮔﻧﺟﺎﻧده ام.
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ﮔرﭼﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون در ﺳﺎل  2009در ﺟرﯾده ی رﺳﻣﯽ وزارت ﻋدﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده و طﺑق ﻗﺎﻧون
ﻻزم اﻻﺟرا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ھﻧوز طﺑق اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران رﻓﺗﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  ، 2009اﻧﺟﻣن ﻣﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﻧﺷﺳت ﺧﺑری ﺿﻣن اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ وزارت ﻓرھﻧﮓ از اﺟرای اﯾن ﻗﺎﻧون
ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﻓﺻل ﻧﮭم :ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردن آزادی ﺑﯾﺎن
 طرح ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی!"ﺗو ﻓﮑر ﮐردی ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﭘرس ات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﻐﯾﯾر دھﯽ؟"
اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ی ﺳﺧﻧﮕوی وﻗت وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ظﮭور اﻓﻐﺎن" را ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﯾﺎد دارم .ﺳﺎل 2006
ﺑود وﻗﺗﯽ ﺑﮫ وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭼﮭﺎرراھﯽ ﻣﻠﮏ اﺻﻐر ﻣﻘﺎﺑل ﺷﮭرداری ﮐﺎﺑل رﻓﺗم ﺗﺎ ﺑرای
ﺻﺣﺑت ﺑﺎ وزﯾر آن زﻣﺎن ﻣﻌﺎرف ﺣﻧﯾف اﺗﻣر وﻗت ﺑﮕﯾرم و ھﻣراه ﺑﺎ اراﯾﮫ ی ﺑﯾش از ﺷش ھزار
اﻣﺿﺎ طرح ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﻠﯽ را ﺑرای رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن ﺑﯽ ﺳوادی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧم .ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ در دﻓﺗر
ﺳﺧﻧﮕوی وزﯾر وﻗت ﻣﻌﺎرف ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻧش ﺑود .اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧﯾﺳﺗم و ﯾﮏ آدم ﺟﻧﺟﺎل ﺳﺎز
ھﺳﺗم ،وزﯾر وﻗت ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آدﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣن را ﺑﺑﯾﻧد.
آن زﻣﺎن ظﮭور اﻓﻐﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻراﺣت آﻣده ﺑود ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ
ای دوﻟﺗﯽ را ﺑر ﻋﮭده دارد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣدﯾر ﻣﺳوول رﺳﺎﻧﮫ ی آزاد ﺑﺎﺷد ،ﻣدﯾر ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺻﺎﺣﺑش )ﺷﮑرﯾﮫ ﺑﺎرﮐزی /وﮐﯾل در ﭘﺎرﻟﻣﺎن( آزاد ﺑود.
وﻗﺗﯽ ھم ﻗﺎﻧون را ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷدی ،ﺟﻧﺎب ظﮭور اﻓﻐﺎن ﺧودش را ﺑﮫ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽ زد ،وﻗﺗﯽ ھم ﺑراﯾش
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﭼرا ﻣطﺎﻟب ﮐس دﯾﮕری را ﺑﻧﺎم دﯾﮕری در روزﻧﺎﻣﮫ ات ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﯾﺎ ﭼرا ﻣطﺎﻟب
را از روی اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﺎﭘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺣﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻧﺑﻊ را ﻧﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﺎز ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽ زد و ﺣﺗﺎ
ﯾﮑﺑﺎر در ﺻﻔﺣﮫ ی اول روزﻧﺎﻣﮫ اش ﺗﯾﺗر ﮐرده ﺑود ﮐﮫ " ﮐﺎﺑل ﭘرس راﺳت ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد".

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF
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ﺑدﺧﺷﺎن ،ﻋﮑس از ﭘﯾﻣﺎن
ﺑرﺧورد زﻧﻧده ی ظﮭور اﻓﻐﺎن ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﯾﻘﯾن ﭘﯾدا ﮐﻧم ﺣﻧﯾف اﺗﻣر و ﺗﯾﻣش آﻧﺟﺎ ﻧرﻓﺗﮫ اﻧد
ﺗﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﻧد .
وزارت ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺣﻧﯾف اﺗﻣر ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ ای داﺷت .ﺧﺑرﻧﮕﺎران اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗﻧد از
ﻣﮑﺎﺗب ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر از رادﯾو ﺻدای آﻟﻣﺎن ،رادﯾو ﮐﻠﯾد ،ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع و رادﯾو
ﺳﻼم وطﻧدار ﺑﺎ ﺑرﺧورد زﺷت و زﻧﻧده ی ﺟﻧﺎب ﺳﺧﻧﮕو ظﮭور اﻓﻐﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد .ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ھم
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺳﺎﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺎﻣش را ﺑﺑرم از ﺟﺎﻧب اطراﻓﯾﺎن ﺣﻧﯾف اﺗﻣر در ھﻣﺎن ﺳﺎل 2006
ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ ﺷده ﺑود و اﯾن ﺗﮭدﯾد ﺣﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﺗﻣر ﺑﮫ وزارت داﺧﻠﮫ رﻓﺗﮫ ،ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

آﻧﭼﮫ در وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روی ﻣﯽ داد دور از ﺗﺻور ﺑود ،ﺣﻧﯾف اﺗﻣر ﺻدھﺎ ھزار داﻟر را
ﺑرای ﻣﺷﺎوران ﺧود و ﭼﻧد ﭘروﭘﺎزل ﻧوﯾس اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ داد اﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ﻣﻌﺎش ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ی
آﻣوزﮔﺎران را ﺑﭘردازد .ده ھﺎ ھزار داﻟر ﺑرای ﺧرﯾد وﺳﺎﯾل ﻧو دﻓﺗر ﺧود و ﭘﺎک ﮐﺎری آن اﺧﺗﺻﺎص
ﻣﯽ داد و اﻣﺎ در ھﻣﺎن ﻣﻧزل وزارت ﻣﻌﺎرف ﮐﮫ دﻓﺗر وزﯾر ﻗرار داﺷت ،در راھرو ﻣﻘﺎﺑل ،دﯾوارھﺎ
ﺳﯾﺎه ﺷده ﺑود و ﺑوی ﮔﻧد ﺗﺷﻧﺎب ھﺎﯾش آزار ﻣﯽ داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط
ﻣﻣﮑن ﺑدﻧﺑﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﻓراﮔﯾری ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد ،ﺣﻧﯾف اﺗﻣر و دار و دﺳﺗﮫ اش
ﺷﻌﺎر ﻧو ﺳﺎزی وزارت ﻣﻌﺎرف را ﻣﯽ دادﻧد و اﻣﺎ اﯾن ﻧوﺳﺎزی اﯾﺷﺎن ﻣﺳﺎوی ﺑود ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
داﻟر ﭘول و ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﻧﮑردن .ﺷﺎھزاده ی ان ﺟﯽ او ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻧﯾف اﺗﻣر ﺑﻌدا ﺑﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺗﺎﺳف آور ﻣﮑﺎﺗب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﺳﺗراﺗژی وزارت ﻣﻌﺎرف ﺑر ﺳﺎﺧت ﻣدارس
دﯾﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده و ﺧﺑرﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ.ﻣﯽ ﮐرد .ﺣﻧﯾف اﺗﻣر در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ
در وزارت ﻣﻌﺎرف ﺑود ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر را ﺑﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺧﺗﻠف درﯾﺎﻓت ﻧﻣود .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣوارد
ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮭل ﻣﯾﻠﯾون داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از اداره اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﮐﻧون اﺗﻣر ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر داﺧﻠﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت ﺗﺎ ان ﺟﯽ او ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺳوراخ ﮔﺷﺎد ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دﺳت ﻧدھﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻧﯾف اﺗﻣر ﺑﺗواﻧد ﻋﻼوه ﺑر اداﻣﮫ ی ھﻣﺎن
ﺧدﻣﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﯾم ﻣﺷﺎوران و ﭘروﭘﺎزل ﻧوﯾﺳﺎن و ان ﺟﯽ او ھﺎ ،ﺗﻼش ھﺎﯾش را ﺑرای ﭘﯾروزی ﺣﺎﻣد
ﮐرزی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﺟﺎم دھد .ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ،ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در
دوم ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  2009ﺑرای ﭘﻧﺞ ﺳﺎل آﯾﻧده اش ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﻧﺗﺧﺎب ﺷد.
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داﯾﮑﻧدی ،ﻋﮑس از اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﮕﺎرش

وزﯾر ﺿد ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺷﺷﺻد ﻣﮑﺗب ﻣﺳدود ﺷده در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟدﯾد
دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ وزﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﺎﻣﻼ دور از واﻗﻌﯾت ﺑود و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﮑﺗب ﭼﻧداﻧﯽ
ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﮐودﮐﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﺑروﻧد .دﺧﺗران در وﻻﯾت ﺟﻧوﺑﯽ و
ﺷرﻗﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده ای در رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮑﺗب دارﻧد ،ﻓرھﻧﮓ ﻣﺣﯾط و ﺗﮭدﯾد ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن اﺟﺎزه
ی ﻣﮑﺗب رﻓﺗن ﻧﻣﯽ دھد .ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﭘﺳران ﻧﯾز در ﻣزارع ﮐوﮐﻧﺎر ﻣﺷﻐول ﺑﮑﺎر ھﺳﺗﻧد.
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آﻣﺎر رﺳﻣﯽ ﯾوﻧﯾﺳف ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﻧوز ﺣدود ھﻔﺗﺎد درﺻد از ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺳواد ھﺳﺗﻧد و
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب ،آﻣوزﮔﺎران و داﻧش آﻣوزان ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺷد .ھزاران ﺟﻠد ﮐﺗﺎب
داﻧش آﻣوزان ﻧﯾز در اواﺧر ﺳﺎل  2008ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ھﻣﻔﮑران وزﯾر ﻓرھﻧﮓ وزﯾر آﻣوزش در آﺗش
ﺳوﺧت.
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اﻧﺗﺧﺎب ﻓﺎروق وردک ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ ﻣﻌروف اﺳت ﺑﻌد از ﺣﻧﯾف اﺗﻣر ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر ﻣﻌﺎرف،
ﺧود ﺳﻧد آﺷﮑﺎر دﯾﮕری ﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻌﺎرف در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .در دوﻟت ﮐرزی ﮔوﯾﯽ ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ وزﯾر ﺿد ﻓرھﻧﮓ ﮐرﯾم ﺧرم وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﯾد
ﺑﺎﺷد ،ﮐﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎروق وردک ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺗرﮐﯾب ﺿد ﻓرھﻧﮓ و ﺿد آﻣوزش ﺑﺎ ﮔﻣﺎردن اﯾن
ﻋﺿو دﯾﮕر ﺑﺎﻧد ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ﮐﺎﻣل ﺷود .

ﻋﮑس از ﻣظﻔر ﻋﻠﯽ
ﮐودﮐﺎن داﯾﮑﻧدی در ﯾﮏ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ در ﻧﯾﻠﯽ
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در وﻻﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد داﯾﮑﻧدی و ﺑدﺧﺷﺎن ﻋﻠﯽ رﻏم ﺧواﺳت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑﮫ
ﻣﮑﺎﺗب و ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﮐودﮐﺎن و آراﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ ،اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻌﺎرف ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎز ھم ﻋﻠﯽ رﻏم ھﻣﮫ ی ﺗﺑﻌﯾض ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺷده ،طﺑق اظﮭﺎرات ﻣﺳووﻻن وزارت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،در آزﻣون ورودی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ،2009داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﻣﯾﺎن  92درﺻد و داﻧش آﻣوزان داﯾﮑﻧدی  87درﺻد ،در
ردﯾف اول و دوم ورودی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
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ﻋﮑس از اﺟﻣل آرﯾن ﭘور

طرح ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟرﺑﯾﺎت و آﻣوزه ھﺎی "ﭘﺎﺋوﻟو ﻓرره" ﻣرد ﺑزرگ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﯽ ﺳوادی و طراح " آﻣوزش ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن" ﺗدوﯾن و ﮐوﺷش ﺷده ﺗﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﻣﯽ ﺷود .ﻣن ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد
ﭘﺎﺋوﻟو ﻓرره در ﺑرازﯾل ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده ﺑودم و آن ھﺎ ھﻣﮑﺎری ﺧود را ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن طرح ﮐﺎﻣﻼ
اﻋﻼم ﮐرده ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﭘﯾش از اﻧﺟﺎم اﯾن طرح ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اراده و ﺧواﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
دوﻟت ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺟﺎم آن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت.
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طرح ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﺻور ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘول ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ
ﺑرﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را طرح ﮐرده ﺑودم ،آن ھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣوﺿوع ﭘول و ﺑودﺟﮫ ﮔزاف آن را ﭘﯾش
ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر و ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر آن ﺗﻧﮭﺎ در وزارت
ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﯾف و ﻣﯾل ﺷد .طرح ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘول ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد و ﻓﻘط
ﯾﮏ اﺷﺗﯾﺎق ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ ﺣرﮐت آﻏﺎز ﺷود .ﮔﺎھﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﭼون اﯾن طرح ﭘول ﭼﻧداﻧﯽ
ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﻗﺑول آن ﺳرﺑﺎز زده اﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘروژه ھﺎی ﭘول آور
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﻧﺻﯾب ﺧود آﻧﺎن ﺑﺎﺷد و دﺳت آﺧر طرح ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری
از طرح ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘول ھﺎی ﮐﻼن ﺑرای آن درﯾﺎﻓت ﺷد و ﭘول ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑرای اﺻل ﭘروژه ﺑﮫ ﻣﺻرف
ﺑرﺳد ﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ان ﺟﯽ او ھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد.
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ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت و ﺑوﯾژه ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣﺎده ی ھﻣﮑﺎری ﺑرای ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ ﺷود ،ﮐﻣﭘﺎﯾن
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی راه اﻧدازی ﺷد .ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد و از آﻧﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ﻗﺑول ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺗردﯾد وﺟود داﺷت ،ﻧﺎﻣﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﺎم رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑود و ﺑدون ﻧﺎم
ﺑردن از ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑوﻣت او از اﻧﺟﺎم آن ﺳر ﺑﺎز زد ،ﻧﺎﻣﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور )ﯾﺎ
ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳف رﯾﯾس ﺟﻣﮭوران ( ﺑﻌد از وی ﻧﯾز ﺑﺎﺷد.
آﻗﺎی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور!
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ زودﺗر آﻏﺎز ﺷده و در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑﯽ ﺳوادی از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﯾﺷﮫ ﮐن ﺷود .ﺑدون داﻧش و آﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان رﺷد ﻧﺧواھد ﮐرد .از ﺗﺟرﺑﮫ ﻣوﻓق
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﯾرﺗر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ،ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾد و ﻓورا اﻗدام ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم  .........................................اﻣﺿﺎ........................
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اﻣﺿﺎھﺎ ﺑﺻورت طوﻣﺎر ﺟﻣﻊ ﺷد و ﺑﯾش از ﺷش ھزار ﺗن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐردﻧد .ﺣﺗﺎ ﻣﯾﺎن اﻣﺿﺎ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺛر اﻧﮕﺷت ﺧود را ﻣﺎﻧده اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.

روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،داﻧش آﻣوزان ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﮐﺎرﻣﻧدان و  ...از اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﯾﮕر اﯾن ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎﯾل ﺑودم و ھﺳﺗم و اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣن ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺗن آرزو دارﻧد ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﻠﯽ ﺑرای
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﺷود .ﺑﯽ ﺳوادی ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و اﯾن
ﻣﺷﮑل ﺑﺎﻋث ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﻣﺻﯾﺑت ھﺎی زﯾﺎدی ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾم و در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﺎن طﺎﻟب دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن ﭘﯽ ﺳﺎﺧت ھﺎ را ھدف ﻗرار داده و ﺗﺧرﯾب
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺑﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل اﺳت:
"ﺑﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑزرگ
ﻣن ﺗﺷﺑ ّﮫ اﻟﻘوم ﻓﮭو ﻣﻧﮫ اﻟﺧﺑﯾث

اﻓﻐﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﺗرم !
از ﺗﻘﻠﯾد از ﻓرھﻧﮓ و ﺳﻧت ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ﯾﮭودﯾﺎن اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد ،دﺧﺗران ﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻧﻔرﺳﺗﯾد ،اﮔر
ﺑﮫ اﯾن ھﺷدار ﻋﻣل ﻧﮑﻧﯾد ﻣﺟﺎھدﯾن اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروﻣﻧد ﺧودرا ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن ﻋﻣل
ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ در اوﻗﺎت رﺳﻣﯽ آﻏﺎز ﺧواھد ﮐرد.
واﻟﺳﻼم
دﻓﺗر ﻣﺟﺎھدﯾن اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ"
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در اواﺧر ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  2009ﺧﺑری را ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ در ﮐﺎﺑل ﭘرس ﻧﺷر ﮐردم ﮐﮫ اﻣﯾدوارم آﻧﭼﮫ در اﯾن
ﺧﺑر آﻣده اﺗﻔﺎق اﻓﺗد .ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﯾن ﺧﺑر ﭼﻧﯾن اﺳت:
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آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧود ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺣدﯾث از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم

ﺗﺎ  2014ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﯽ ﺳواد ﻧﺧواھد داﺷت
دو ﺷﻧﺑﮫ  26اﻛﺗﺑر 2009
ﮐﺎﺑل ﭘرس :اﯾن ﺧﺑر ﯾﮑﯽ از ﺧﺑرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﺳت ﮐﮫ اﻣروز در ﻧﺷﺳت ﺧﺑری دﻓﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﺷد .ﺗﺎ ﺳﺎل  2014در وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ھﯾﭻ ﺑﯽ ﺳوادی ﻧﺧواھد ﺑود .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی راه اﻧدازی ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  2014ﺑﺎﻣﯾﺎن را از ﺑﯽ ﺳوادی ﻧﺟﺎت
ﺧواھد داد.
آﻣﺎر رﯾﺎﺳت آﻣوزش )ﻣﻌﺎرف( وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮐﻧون اﯾن وﻻﯾت ﺗﻘرﯾﺑﺎ  110ھزار داﻧش
آﻣوز دارد ﮐﮫ  20درﺻد ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.
در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻧﺧﺳت ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ،داﻧش آﻣوزان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺗﻌطﯾﻼت زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ی ﺧود آﻣوزش ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﺧواھﻧد داد و ﺳﭘس اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ وارد ﻣراﺣل ﺑﻌد ﺧود ﻣﯽ
ﺷود.
طﺑق ﺧﺑری ﮐﮫ اﻣروز در ﻧﺷﺳت ﺧﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﻋﻼم ﺷد ،اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﻧﺳﺟم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯽ
ﺳوادی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود.
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ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺗﻧدﯾس اﯾﺳﺗﺎده ی ﺑودا در ﺑﺎﻣﯾﺎن ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣردم ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺧرﯾب ﺷد

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی در ﺣﺎﻟﯽ در ﺑﺎﻣﯾﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان اﯾن وﻻﯾت ﮐﮫ در
آزﻣون ورودی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺷرﮐت ﮐرده ﺑودﻧد ،در رده ی ﻧﺧﺳت ﻗﺑوﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار
ﮔرﻓﺗﻧد .ﭘس از ﺑﺎﻣﯾﺎن داﻧش آﻣوزان وﻻﯾت داﯾﮑﻧدی در ردﯾف ﺑﻌد ﻗرار داﺷﺗﻧد.
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺳت ﮐﮫ ھر دو وﻻﯾت از ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ و ﺗﺑﻌﯾض ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد.
ﺗﺑﻌﯾض در داﯾﮑﻧدی ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  2007ﺑودﺟﮫ ی ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی اﯾن وﻻﯾت ﺗﻧﮭﺎ دو ھزار و
ﭼﮭﺎرﺻد داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑوده و اﯾن ﺑودﺟﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد از ﭘﻧﺞ ھزار داﻟر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده اﺳت.
اﻣﯾدوارم زﻣﺎن آن ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﺟﺎم ﺷود.
دوﺳت دارم زﻣﺎﻧﯽ ھزاران اﻣﺿﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل طوﻣﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭘس از اﻧﺟﺎم ﻣوﻓق اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
اوﻟﯾن ﺳﻧد ﺧواﺳت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳوادی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﮑل ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﮐﺷور در ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮕﮭدای ﺷود.
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ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻔﮭوم زﻣﺎن و ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت
ﻋداﻟت ﺧواھﯽ و ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﯾﯽ در ﻧﮭﺎد ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻣراه ﺑﺎ وﻗوع ظﻠم و ﻧﺎﺑراﺑری ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده و
واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋداﻟت ﺧواھﯽ و ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﯾﯽ را ﺑﺎﯾد از اﯾن ﻧﮕﺎه ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ظﻠم و ﻧﺎﺑراﺑری ﭘﯾوﻧد داد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻓرد ﯾﺎ اﻓرادی دﺳت ﺑﮫ ﻣﺣدود ﮐردن ﺣﻘوق ﻓرد ﯾﺎ اﻓراد دﯾﮕر زده اﻧد ،ﺳرﺷت ﻋداﻟﺗﺧواه ،ﺑرای ﺑراﺑری و
آزادی ﺗﺣرﯾﮏ ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻔﮭوم ﻋداﻟت ﺧواھﯽ را ﺑرای ﺗﻧﮭﺎ دوره ای ﺧﺎص از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر
ﺑﮑﺎر ﺑرد .ظﻠم و ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﺑﺗدای ﭘﯾداﯾش ﺑﺷر ﺑوده ﺑﺎﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻧﯾروی ﺧﯾر و ﺧوﺑﯽ در
ﺑراﺑر آن آﻏﺎز ﺑﮫ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و ﻧظرداﺷت ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋداﻟت و ﺑراﺑری ،ﻧﻣﯽ ﺗوان آن را
ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﺎره ی ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺧﺎص و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺗﻌرﯾف ﮐرد .ﮔرﭼﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋداﻟت و ﺑراﺑری ﺷراﯾط ﮔروھﯽ
را ﻣد ﻧظر دارد اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗن از ﺣﻘوق ﺧود ﻣﺣروم ﺷود ،ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﺣوزه ی ﻣﻔﮭوﻣﯽ و
اﺟراﯾﯽ ﻋداﻟت و ﺑراﺑری ﮐﺷﺎﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ،ﭘس از ﻗرن ھﺎ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻧﺎﺑراﺑری و ﻧﯾز ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت ،ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻔﺎھﯾم آن ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﻘض
ﺣﻘوق ﯾﮏ ﺗن ،از دﯾد ژرف ﺗر ،ﻧﻘض ﺣﻘوق ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﻘض ﺣﻘوق ﯾﮏ ﺗن ،آﻏﺎزی ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻧﻘض ﺣﻘوق اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر و ﺧدﺷﮫ دار ﮐردن ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ.
از ﻧﮕﺎه زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ اوﻟﯾن ﻓردی ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣورد ظﻠم ﻗرار ﮔرﻓت و ﺣﻘوﻗش
ﻧﻘض ﺷد .آﻏﺎز اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﺑراﺑر ظﻠم و ﻧﺎﺑراﺑری ﻧﯾز ﺑﮫ اوﻟﯾن ﻋﻼﯾم ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮭﺎد و ﺳرﺷت ﻋداﻟت ﺧواه
آدﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن
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در اﯾن ﻣﺳﯾر ،اﻓراد زﯾﺎدی ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد و ﻣﯽ دھﻧد.
آﺛﺎر ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از دوره ھﺎی ﻗﺑل  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺑررﺳﯽ ھﺎ در دوره ی ﻣﻌﺎﺻر و ﺣﺗﺎ در ھﻣﯾن ﭼﻧد
ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﻧﺷﺎن از ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ھﺎ و وﯾراﻧﮕری ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر در دوره ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون دارد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
اﻣروز ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﯾده ﻣﯽ آﯾد و ﻟﻣس ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آن را ﯾﺎﻓت ،ﺑﮫ ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﺗﺎ
ھﻔت دھﮫ ی اﺧﯾر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد .ﮔرﭼﮫ ﺧﺳﺎرات ﻣﻌﻧوی ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ در دوره ھﺎی ﻗﺑل ﻧﯾز اﮐﻧون
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺣﺳوس ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﻣﺎ ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ از ﺣداﻗل ﯾﮑﺻد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﯾﮫ دارد .ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ،ﭘس از ﺳﺎل ھﺎ رﻧﺞ زﻧده ﺑﻣﺎﻧﻧد،
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﭼﺷم و دﯾد ﺧود را از آن ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾم .اﮔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﭼﻧد دھﮫ ی اﺧﯾر ظﻠم و
ﺳﺗم ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ ﺳﮫ دھﮫ ی اﺧﯾر ﺑﭘردازﯾم ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ درﻣﺎن اﺳﺎﺳﯽ و
ﭘﺎﯾدار دردھﺎﯾﯽ دﺳت ﯾﺎزﯾم ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺳر ﻣردم آن ﺳﺎﯾﮫ دارد .اﮔر دﻗﯾق ﺗر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ھم ﻗرﺑﺎﻧﯽ را
از دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ھم اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧﺷوﻧت و
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت رد ﭘﺎﯾﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ دارد .ﺣﺗﺎ ﻣﯽ ﺗوان از ﺳﮑوی ھﻔت دھﮫ ﭘﯾش ﻧﯾز ،ﺑﮫ دﯾده ﺑﺎﻧﯽ
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻣواره ﻣﺣل ﺟدال ﻣﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت ﺑﺎ
ﺑﯾداد و ظﻠم ﺑوده اﺳت.

ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ در اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت و ﺑُﻌد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اداﻣﮫ داد .اﯾن
ﺣﺎﻟت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ ﺣﺎﻓظﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ درﮔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی آن و ﻧﮕﺎه ﺳﺎزﻧده ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﮔﺎم ﻣﺣﮑم را ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﮫ درون ﻧﮕری
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد آن ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ﻧﻘض ﺣق و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده ،اﺻﻼح ﮐﻧد و
ﻣطﻣﺋن ﺗر ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردارد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت از ﻣوارد ﺑﻧﯾﺎدﯾن در ﺳﺎﺧﺗﺎر
زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﻘﯾﻘت و ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺻرﯾﺢ و ﺷﻔﺎف داد .درﮔﯾر ﮐردن
اﻓراد ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ و روﺷن ﮐردن زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣق و ﻋداﻟت را ﺣﻣﺎﯾت
ﮐرده و ﺗﺿﻣﯾن ھﺎ ﺑرای ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده را ﺑوﺟود آورد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ
در ﻋرﺻﮫ ی ﻗواﻧﯾن از ﻧﯾﻣﮫ ی دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﺟﮭﺎن ﺷﺎھد آن ھﺳﺗﯾم و ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﻗرن ﮐﮫ ﺗﺎﺣدودی
ﻗواﻧﯾن ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺟراﯾم ﺣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﺷد و ﻧﻣوﻧﮫ ی آن را در ﻣﺛﻼ اﯾﺟﺎد دادﮔﺎه ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت ،ﻧﺷﺎن از اﯾن دارد ﮐﮫ ﺑﻠﮫ ﻋزم ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷود؛ ﭼﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد ،ﭼﮫ آرژاﻧﺗﯾن و ﯾﺎ ھر ﺟﺎی دﯾﮕر اﯾن ﺧﺎک .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣوﺟود ﺑر ﺳر ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ و اﺟرای ﻋداﻟت را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .ﺑﺎ اﯾن ھم ﺗﻼش ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و
ﻧﯾز ﮔروه ھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺗوﺳط ﺧود ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺧﺷﯽ از زواﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧده اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ روﺷﻧﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯾت دارد .دﻗﯾﻘﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺗراژدی ﺑﺎﻟﮑﺎن ﻧﮕرﯾﺳت ،ﺟﺎﯾﯽ از اﯾن ﺧﺎک ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎم دارد ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺻﻠﺢ و ﻋداﻟت داﺷت و از دﯾده ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ،ﭘﯾﺷﺗر ﻧﯾز
و طﯽ ﺣوادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾز ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻧﺷد و ﺑدور از ﻧﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗراژدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،زﻣﺎن
ﺳﭘری ﺷد .ﺑﺎز ھم اﮔر ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻧﮕرﯾم ،ھﻣﯾن در زاوﯾﮫ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎﻧدن و ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗن،
ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋدم
درون ﻧﮕری در ﺧود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ،ﺑﺎﻋث ﻓﺟﺎﯾﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑر ھر ﮐﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ آن دﺳت
ﺑﮕذارﯾم ،دردﻧﺎک و ﺗﺎﺳف اﻧﮕﯾز اﺳت.

روزﻧﺎﻣﮫ دوﻟﺗﯽ اﺻﻼح ﺷﻣﺎره  57ﻣﺎه دﻟو 1309ﺧورﺷﯾدی
ﺧﺷوﻧت ﮔﺳﺗرده و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﺗوﺳط واﻟﯽ وﻗت "ﻣﺣﻣد ﮔل ﺧﺎن" و ﻧظﺎﻣﯾﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺗﺣت
اﻣرش؛ زﻧﺎن ﺣﺗﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻓرو ﺑردن ﺳوزن در ﭘﺳﺗﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺷدﻧد.
طﺑق ﺧﺑر روزﻧﺎﻣﮫ دوﻟﺗﯽ اﺻﻼح ،ﺷﻣﺎره  ،57ﻣﺎه دﻟو ﺳﺎل  1309ﺷﻣﺳﯽ ﻣﺣﻣد ﮔل ﺧﺎن از ﻣردم ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ
و ﭘروان  2378ﺗﻔﻧﮓ و  39384داﻧﮫ طﻼ و  149206ﺳﮑﮫ ﻧﻘره ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد.
15ﺗن ﺑﮫ ﺣﮑم ﻣﺣﻣد ﮔل ﺧﺎن اﻋدام ﺷدﻧد.

 3600ﺗن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺷﺎﻗﮫ ﺷدﻧد.
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 617ﺗن ﺑﮫ ﺣﮑم ﻣﺣﻣد ﮔل ﺧﺎن ،زﻧﺟﯾر ﭘﯾﭻ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد.
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ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻟﻣس ﺷود و ﺑدﯾده آﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر و ﻧﯾز ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده،
ﺳرﺧط ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد ﺣﺎد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در ھﻔت دھﮫ ی ﭘﯾش را ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:

ﺣوت ﺳﺎل  -1310ﺷﻣﺎره  55ﺟرﯾده دوﻟﺗﯽ اﺻﻼح
ﻣﻣﻧوع ﺷدن ورود دﺧﺗران ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب و ﻧﻘض ﺣق ﺑرﺧورداری از آﻣوزش؛ ﻓراﺧواﻧده ﺷدن دﺧﺗران
داﻧﺷﺟو از ﺗرﮐﯾﮫ و ﺑﺎزداﺷت  9ﺗن از آﻧﺎن .در ﺳﺎل 1309و  ،1310ﺣدود  78409داﻧش آﻣوز دﺧﺗر و
ﭘﺳر از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻧﻊ ﺷدﻧد و ﺗﻧﮭﺎ  4591داﻧش آﻣوز ﺑﺎ  165آﻣوزﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
) ﺟرﯾده اﺻﻼح ﻣﺎه دﻟو 1309ﺷﻣﺳﯽ ،ﺻﻔﺣﮫ ی ﺳوم(.
1933اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻠد دوم ،ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ،ﺻﻔﺣﮫ 138 – 137
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺣد اﻗل  500زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ.
26ﻗوس  1312ﺑراﺑر ﺑﺎ  18دﺳﻣﺑر  ) -1933اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠد دوم ص (171
ﮐﺷﺗﺎر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ  16ﺗن در ﻣﺳﻠﺦ دھﻣزﻧﮓ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل .زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن از ﺧﺷوﻧت در
اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧدﻧد.
ﺧزان  1929ﻣﯾﻼدی – ﮐﺎﺑل ) -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص (61
ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺎران  12ﺗن ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ.
24ﺳﻧﺑﻠﮫ  1312ﺧورﺷﯾدی ) -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص (66
ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ.
ﺣوت  -1308اﺻﻼح  ) -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص  77و (78

دوم اﺳد ﺳﺎل  -1309اﺻﻼح ) -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص  77و (78
10ﺗن از ﻣردم ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
از ﻗوس  1309ﺗﺎ اﺳد  ) -1310اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص  77و (79
ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﮐﺷﺗﺎر ﺻد ھﺎ زن ،ﮐودک و ﻣرد در ﻗطﻐن و ﻣﯾﻣﻧﮫ.
1311ﺧوﺷﯾدی ،ﭘﮑﺗﯾﺎ ) -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص  77ﺗﺎ (82
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ﻣﺷﺧص ﺷدن ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺻد ھﺎ ﺗن از دو ﻗوم ﺟﺎﺟﯽ و ﻣﻧﮕل در ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺧﺗﻼف ﺑر ﺳر ﻣﺎﻟﮑﯾت
زﻣﯾن 1312و  1313ﺧورﺷﯾدی .
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اﻋدام دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ  51ﺗن از ﻣردم ﺷﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺎﺑل.

ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺻورت ﺧﺎطره ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
دور ﺟدﯾد ﮐوچ اﺟﺑﺎری ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن وﻻﯾﺎت ﻧﻧﮕرھﺎر ،ارزﮔﺎن و ﻣﯾدان و ﻣﮭﺎﺟر ﺷدن آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف
ﺑوﯾژه ﻣﻧﺎطق ﻣرﮐزی.
ﺗرک ﻧﺎﭼﺎر ﺣدود  2800ﺧﺎﻧواده از ارزﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟر ﺷدن ﺣدود ﭼﮭﺎرﺻد ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺻد ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ اﯾران و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  1340ﺧورﺷﯾدی.
ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺻورت ﺧﺎطره ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
اداﻣﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺷﻣول اﻗوام ﺧﺎص ﺑﮫ آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﮭﺎ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ.
ﮐﺎﺑل ﺳﺎل  ) -1309اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص (40
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  2ﺗن در دھن ﺗوپ.
1948و  1949ﻣﯾﻼدی ) -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص (235
ﺑﻣﺑﺎران ﭘﮑﺗﯾﺎ و ﯾﮏ ﺟرﮔﮫ ﺑزرگ ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﺻد ھﺎ ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد.
1950ﺗﺎ  ) - 1960اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص (235
اداﻣﮫ روﻧد ﮐوچ اﺟﺑﺎری و ﺳﺎﮐن ﮐردن ﮐوﭼﯽ ھﺎ در ﻣﻧﺎطق ھزارﺟﺎت.
1321ﺷﻣﺳﯽ  ) -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ج  2ص (235
زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از روﺷﻧﻔﮑران و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن.

ﻣﮭﺎﺟرت و آوارﮔﯽ ﺣدود  5ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .در اﯾن دوران ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻓﺷﺎرھﺎ ،ﻣردم ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﮐوچ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
6ﺟدی  – 1357ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺻورت ﺧﺎطره ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺎم  12ھزار ﺗن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده در زﻣﺎن ﺣﮑوت ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﻧور و ﻣﺣﻣد ﺗرﮐﯽ ﺗوﺳط وزارت اﻣور
داﺧﻠﮫ ی وﻗت.
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ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
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در ﺳرﺗﺎﺳر دوره ی ﺣﮑوﻣت ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗرﮐﯽ ،ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ،ﺑﺑرﺑﮏ ﮐﺎرﻣل و ﻧﺟﯾب ﷲ -ﯾو .ان .اچ.
ﺳﯽ .آر

ﻣزار ﺷرﯾف و دﺷت ﻟﯾﻠﯽ – ﻣﯽ ﺳﺎل  1997ﺣد اﻗل  2000طﺎﻟب زﻧداﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﻣزار ﺷرﯾف ) ﻗزل آﺑﺎد( ﺳﭘﺗﻣﺑر  53 /1997ﺗن ھزاره ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﻗﯾﺳﺎر – دﺳﻣﺑر  ،1997ﺣد اﻗل  600ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﻣزار ﺷرﯾف -آﮔوﺳت  ،1998ﺣد اﻗل  2000ﺗن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
دره ﮐﯾﺎن -آﮔوﺳت  ،1998ﺑﯾش از  40ھزار ﺗن ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﺑﺎﻣﯾﺎن -ﻣﯽ  -1999ﺣداﻗل 120ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و ﺑﯾش از  20000ﺗن ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷدﻧد.

ﺷﻣﺎﻟﯽ -آﮔوﺳت  140 -1999ھزار ﺗن ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﺧواﺟﮫ ﻏﺎر  -ﺳﭘﺗﻣﺑر  70 -1998ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و  23ھزار ﻣﻧزل ﺗﺧرﯾب و آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷد.
29ﺟدی  -1385ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐﺎﺑل ﭘرس
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اﻋﻼم ﻓرﻣﺎن  11ﻣﺎده ﯾﯽ ﻣﻼ ﻋﻣر ﺑﮫ ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﮐوچ اﺟﺑﺎری ﺳﺎﮐﻧﺎن ھزاره ﺟﺎت.
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ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم

ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﮔوﺳﻔﻧدی -ﺟﻧوری  50 -2000ﺗن در ﯾﮏ ﻣﺳﺟد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
رﺑﺎطﮏ -ﻣﯽ  31 -2000ﻣرد اﻋدام ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﺗﺎﻟﻘﺎن  -ﺳﭘﺗﻣﺑر  -2000ﺑﯾش از  300ﺗن ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﯾﮑﺎوﻟﻧﮓ -ﺟﻧوری  -2001ﺣد اﻗل  176ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و  30ھزار ﺗن ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷدﻧد.
ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﺧواﺟﮫ ﻏﺎر :ﺟﻧوری  34 -2001ﺗﺎ  50ﺗن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.

ﺑﺎﻣﯾﺎن :ﻓﺑروری  -2001ﺟزﯾﯾﺎﺗﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣد اﻗل  1500ﺗن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و
ﺑﯾش از  2000ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷدﻧد.
ﮐﺎﺑل -دﻟو -1381ﯾﮑﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﺻدھﺎ ﺗن ﮐودک ،زن و ﻣرد ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ی اﻓﺷﺎر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭼﻧد روز ﭘس از اﯾن ﺗراژدی از طرﯾق ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺧود را
ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻣﻧﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،آن را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﻧﻌﮑﺎس دادﻧد.
درﺻد ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف

ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

196

ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺣﺿور زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ﺷﻣول آﻧﺎن در ﻣﮑﺎﺗب و آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر دوره طﺎﻟﺑﺎن.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﺳﺎل  – 2006ﺣﻘوق ﺑﺷر در زﻣﺎن ﻣﺳﻌود و طﺎﻟﺑﺎن ،روی ﮐﺎت ﻣن ،ﻧوﯾﺳﻧده و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻓﺻل ﺷﺷم

دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر:
ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب و ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻗﻧدھﺎر ،ارزﮔﺎن و ھﻠﻣﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھزاران ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ در ﺣﻣﻼت
ﻧﯾروھﺎی اﺋﺗﻼف و آﯾﺳﺎف و ﻧﺎﺗو از ﺳﺎل  2003ﺗﺎ .2009
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ:
ﮐوچ اﺟﺑﺎری ﺳﺎﮐﻧﯾن وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﮭﺳود وﻻﯾت ﻣﯾدان وردک و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﭼﻧدﯾن ﺗن در ﺳﺎل  2007و
.2008
ﻗطﻌﺎ اﯾن آﻣﺎر ﮐﺎﻣل ﻧﺑوده و در ﺻورت ﺗﺣﻘﯾق ﮔﺳﺗرده ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ وﻗوع ﻓﺟﺎﯾﻊ زﯾﺎد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯽ ﺑرد

ﻋداﻟت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎزﮔردد!
ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ:
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ﺣﺿورﻣﺳووﻻﻧﮫ ی دوﻟت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷرط ھﺎی ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺷورھﺎ ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ دوﻟت ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آﮔﺎھﯽ و ﻣﺑﺎرزه ی وﺟدان ﺑﯾدار ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﻋداﻟت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎزﮔردد .ﻣﻔﮭوم ﺑﻧﯾﺎدی ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از ھﻣﯾن ﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺷﺎﻣل ﮐردن
اﻓراد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻓﺿﺎﯾﯽ آزاد و ﻋﺎری از ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑﺎﯾد راھﮑﺎرھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد و در راه ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن آن ﺗﻼش ﻧﻣود .ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در واﻗﻊ اﺑﺗدا روﺷن ﮐردن زواﯾﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﮔﺎم ﺑﻌد ھر ﻧوع ﺧﺷوﻧت و ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳت .
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دردھﺎ و ﻧﯾز ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش ﺑرای ﺗرﻣﯾم و ﺑﮭﺑود اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﮭت اطﻣﯾﻧﺎن ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ دارد و ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐوﺷش ھﺎی آﯾﻧده ی ﺑﺷر
ﺑرای رﺷد اﻧﺳﺎﻧﯽ ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﻧﺟﻼب ﺟﻧﮓ و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷر ﺑﺎز ﻧﮕردد .ﺑرای ھﻣﯾن آﯾﻧده ﮔر اﺳت و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﮔذﺷﺗﮫ را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ،روﺷﻧﯽ ﺑرای ﭼﻧد ﮔﺎم ﺑﻌد ﻧﯾز ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻋزم ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد .ھﻣراھﯽ ﻧﮑردن دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﺗﻼش ھﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾـت ھﺎی آزاد ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه .ﻣﺑﺎرزه در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎﻓت ﺧﺷوﻧت و
ﻧﯾز آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑﺎ ﻗوت و ﺿﻌف ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﺗﺟرﺑﮫ ی ﮐﺷوری ﻣﺎﻧﻧد آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﻠﺳون ﻣﺎﻧدﻻی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ،ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺷﮑل دادن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑراﺑر دارد .اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت دارد ﮐﮫ ﻋداﻟت را دوﻟت ھﺎ اﻋطﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﺎﻧدﻻ ﺻداﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺻدای اﺻﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ داد .ﻣﺎدران ﻣﺎﯾو ﯾﺎ ﻣﺎدران ﻧﺎﭘدﯾدﺷدﮔﺎن آرژاﻧﺗﯾن ،در ﻗﻠب ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻋﺗراض
و ﻣﺑﺎرزه را ﺑﺎ  14ﻣﺎدر ﺷروع ﮐردﻧد و ﻣﺎدران زﯾﺎد ﺷدﻧد و ﺻداﯾﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ی ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﺗﺎب
ﯾﺎﻓت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ دوﻟت ھﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﻣرﺗﮑب ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾﮕران
اﺟﺎزه ی اﯾن ﮐﺎر را ﺑدھﻧد .دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺧود ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻓراد ﻣﺳووﻟﯾت دارﻧد و
اﮔر دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﻼ ﺑﺧﺷﯽ از ﭼرخ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺷروع ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای آﻏﺎز ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در ھر ﮐﺷوری ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول ﺧواﺳت
دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﻧﺳﺟم و ھدﻓﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دردھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ،ﺑﺎزﺗﺎب دردھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت و آﮔﺎھﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ درﺑﺎره ی آن و ﻧﯾز ﺟﺑران
ﺧﺳﺎرت و اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋدم اداﻣﮫ ی ﺧﺷوﻧت و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت اﺳت .ھﻣﮫ ی ﺑﺧش ھﺎی ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾوﻧد ﻣﺳﺗﺣﮑم دارد و ﺑدون روﺷن ﺷدن ﺣﻘﺎﯾق ﯾﺎ ھﻣﺎن زواﯾﺎی ﭘﻧﮭﺎن رواﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ وﺧﯾم ﺷده و از ﺟﺳم ﺑﮫ روان و از روان ﺑﮫ ﺟﺳم را ﭘﯾﻣوده اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋداﻟت
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت .در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻘطﮫ ی ﺷروع ﺑرای ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺻورت ﮔرﻓت،
ﺻورت ﺑﻧدی ﻣﺷﺧص ﺗری ﭘﯾدا ﮐرد و ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آن ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و
دردھﺎی آﻧﺎن و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺗﺛﺑﯾت ﺷد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل اﺻوﻟﻧﺎﻣﮫ ی روم در ﺟوﻻی  1998ﻣﯾﻼدی ﮐﮫ
در ﮐﻧﻔراﻧﺳ ﯽ ﺳﻧد ﺗﺷﮑﯾل دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻧﻘطﮫ ی ﻋطﻔﯽ در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺷﺧص ﮐردن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ،ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ،ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ و
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺟﺎوز ﺗﻠﻘﯽ ﺷود .ﻋﻼوه ﺑر آن ،دﺳﺗﺎوﯾز ﺣﻘوﻗﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و ﺣﻣﺎﯾت از آﻧﺎن ﺑوﺟود آﻣد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﻧﺳﺟﺎم ﺣﻘوﻗﯽ ﺟرﯾﺎن ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﮑﺎر آﯾد .اﻟﺑﺗﮫ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺟزاﯾﯽ اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻧﺷده اﺳت اﻣﺎ در ﻣﺎده ی ﭘﻧﺞ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﻣواد ﺑﻌد از آن ﺑﺧوﺑﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر
ﻣوارد ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﻧﯾز ﺳطﺢ و اﻧدازه ﮐﺎر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی
ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣوادی ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﺷود ،ھﻧوز
ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻻزم را ﭘﯾدا ﻧﮑرده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی اﯾن دادﮔﺎه و طرز اﻋﻣﺎل
ﺻﻼﺣﯾت ﭘﯾوﻧد دارد .ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  21ﺟوﻻی ﺳﺎل ﻣﯾﻼدی ،ﺑر طﺑق ﮔزارش ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ دادﮔﺎه110 ،
ﮐﺷور 30 ،ﮐﺷور آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ 14 ،آﺳﯾﺎﯾﯽ 17 ،ﮐﺷور از ﺷرق اروﭘﺎ 24 ،ﮐﺷور آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﮐﺎراﯾﯾب
و  25ﮐﺷور از ﻏرب اروﭘﺎ و ﻧﻘﺎط دﯾﮕر ،اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن دادﮔﺎه را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ﻋﻠﯽ رﻏم ﻋﺿو ﻧﺑودن ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻗواﻧﯾن دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﺷورھﺎ ﻗﺎﺑل
اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  10ﻓﺑروری  2003اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی دادﮔﺎه ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت.

ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
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ﻣوﺿوع "ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ" ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘدﯾده ی ﻧوﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط
ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﮐﻣﺗر از دو دھﮫ ﻋﻣر ﻧدارد .ﮔرﭼﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﺑﺗدا ذﮐر ﺷد ﻋداﻟت ﺧواھﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی دﯾرﯾﻧﯽ
دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﺷت آدﻣﯽ ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻔﮭوم ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﭘس از ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺟﻧﮓ ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾت
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن در ﻗرن  20ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد .ﺟﻧﮓ ھﺎی اول و دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوﻗوع
ﭘﯾوﺳت ،ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .اﻧﺳﺎن
ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوان ﺧود ،ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن را در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن از دورﺗرﯾن و ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن
ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺳرﺷت ﻋداﻟﺗﺧواه ھم در ﮐﺎر ﻣﺑﺎرزه
اﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺑود ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ درک اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن ﮔواﺗﻣﺎﻻﯾﯽ
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در ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﮑﺎب ﺟراﯾم ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺷرﯾت ﺷود .اﻋﻣﺎل ﺻﻼﺣﯾت دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ در اﻧﺳﺟﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺟرﯾﺎن ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را درﻧوردﻧد ،ﻣﻔﯾد و اﺛر ﮔذار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻟﻣس ﺷد ،ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ی ﮐودﮐﺎن و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن در ﺑر ﺑﮕﯾرد .در ﺣﻘﯾﻘت ﻗرار دادن
ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در ﻣﺣور ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﯾﮏ ﻣوﻓﻘﯾت آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش
ﺣرﮐت ﺳﺎزﻧده ی آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑود .ﯾﺎ در آرژاﻧﺗﯾن وﻗﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﯽ ھزار ﺗن در
زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ژﻧرال وﯾدﻻ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﯾﮏ ﻣوﻓﻘﯾت ﺧوب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آرژاﻧﺗﯾن
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑر آن ھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﺣداﻗل ﯾﮏ ﮔﺎم در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش
اﺳت.
در آرژاﻧﺗﯾن ،ﺳﺎل  1383ھﻣراه ﺑﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری راﺋول آﻟﻔوﻧﺳن ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت از
طرﯾق ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮔﻣﺷدﮔﺎن در ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و دﻗﯾﻘﺎ در ھﻣﺎن ﺳﺎل،
ﯾﮑﯽ از ﻓرازھﺎی ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت در دور ﺗﺎزه ای از ﺧﺷوﻧت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷد .اﯾن ﺗﮑرار
ﺧﺷوﻧت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺳﯾرھﺎ ﺑرای آﯾﻧده ی روﺷن را ﻣﺳدود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺧﺷوﻧت ﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آﻣده و وﺿﻌﯾت ﭘﯾﭼﯾده ای ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﭘس از ﺳﻘوط اﻣﺎرات اﺳﻼﻣﯽ
طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺗرﯾن دوره را ﯾﺎداور اﺳت ،در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ،اﻣﯾدھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
در زﻧدﮔﯽ ﺑوﺟود آﻣد .اﻣﺎ اﮔر ھﻣﭼﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز ھم زواﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎﺷد ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ
ﺑﺎزﮔﺷت و ﻋﻘب ﮔردی دﯾﮕر ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد .ھم ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳت و دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ دارد ﺣﻘوق ﺑﺷر را اﺣﺗرام ﺑﮕذارد و ﻧﯾز اﻣﯾدھﺎ و ھﻣراھﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎی ﺟﺎی آن ﻧﺷﺎن دادﻧد.

ﺗﺎﺧﯾر در درﻣﺎن درد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﺎی درد و اداﻣﮫ ی ﻧﺎﺑودی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﺷده اﺳت و
ﻣﮕر ھﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ درد و زﺧم ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد؟
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در ﺗﺎرﯾﺦ دھم دﺳﻣﺑر ﺳﺎل  ، 2006ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻣل دوﻟت ﺑرای ﺻﻠﺢ ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و ﻋداﻟت را
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرد .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘس از آن ،ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻣﻧﺷوری را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ از ﺗﻌﻘﯾب در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻣﻧﺷور در وﻟﺳﯽ
ﺟرﮔﮫ و ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻌد آراﺳﺗن آن ﺗوﺳط رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ،ﺿرﺑﮫ ای ﺷدﯾد ﺑﮫ ﻧﮭﺎل و اﻣﯾد
در ﺣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑود  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن رژﯾم ﺗﺎرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن ،ﻋداﻟت
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در دﺳﺗور ﮐﺎر دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت .در واﻗﻊ ﮐرزی ﺑﺎ ﭼﻧد
ﺳﺎل ﺗﺎﺧﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻣل دوﻟت را ﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﻧواﻗﺻﯽ ﮐﮫ داﺷت اﻋﻼم ﮐرد و ﺣﺗﺎ ﺑﻌد ،از اﺟرای آن
دﺳت ﺑرداﺷت.
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 :4ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران www.cpj.org
 :5ﻧﯽ :ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن www.nai.org.af
 :6ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل www.amnesty.org
 :7اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ /ﻣﯾرﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر /ﺟﻠد اول و دوم
 :8ﭼرا اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾف ﺷد؟ /ﻣﮭرﯾن ،ﻣﺣﻣدﻧﺻﯾر ،ﭘﯾﺷﺎور :ﻣرﮐز اﻧﺗﺷﺎراﺗﯽ آرش ،ﭼﺎپ
ﭼﮭﺎرم  ١٣٧٩ -ﺧورﺷﯾدی ،ﺻص ۴٣-۴۵
 :9ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن www.afghanistandl.nyu.edu
 :10ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن /ﻧﺎدری ،ﭘرﺗو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻣﺟﻣﺎ( /ﮐﺎﺑل 1385
ﺧورﺷﯾدی
 :11ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ www.bbc.co.uk
 :12دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ www.dw-world.de

 :14ﻣﺟﻠﮫ ﺣﻘوق زن /ﺷﻣﺎره ھﻔت /ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل
 :15ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻠﻣﻠﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران www.ifj.org
 :16روزﻧﺎﻣﮫ داگ ﺑﺎده ﻧروژ www.dagbladet.no
 :17داﮐﺗر رﻣﺿﺎن ﺑﺷردوﺳت ،وﮐﯾل ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﺎﻧﺳﺗﺎن
 :18وﯾﮑﯽ ﭘدﯾﺎ www.wikipedia.org
www.mare.de :19
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 :20رادﯾو ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓراﻧﺳﮫ www.rfi.fr
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 :13اﺳوﺷﯾﺗد ﭘرسwww.ap.org :

 :21روﯾﺗرز www.reuters.com
 :22ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز www.nytimes.com
 :23اﯾرﻧﺎ www.irna.com
 :24ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ www.usa.gov
 :25وﯾﮑﯽ ﻣﭘﯾﺎ wikimapia.org
 :26ﻧﺎﺗو و آﯾﺳﺎف www.nato.int/ISAF
 :27وزارت ﻋدﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن www.moj.gov.af
 :28ﻛﺗﺎب ﻣﺳطﺗﺎب ﺳﯾراج اﻟﺗوارﯾﺦ /ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب ھزاره /ﻛﺎﺑل  :ﻣطﺑﻌﮫ ﺣروﻓﻰ دار اﻟﺳﻠطﻧﮫ,،
 /١٣٣١-١٣٣٣ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 :29آی ﻓﮑس www.ifex.org
 :30ﺑﯾش از  57روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﺗن ﮐﺗﺎب آﻣده اﺳت .ﺑرﺧﯽ
از آﻧﺎن ﺑدﻻﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﻧﺎﻣﺷﺎن اﻓﺷﺎ ﺷود.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ )(2009 /1388
ﻣﺎده اول
اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت اﺻول و اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم و ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎده ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ و رﻋﺎﯾت ﻣﺎده ﻧوزدھم اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺄﻣﯾن ﺣق آزادی ﻓﮑر و ﺑﯾﺎن و
ﺗﻧظﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺷور وﺿﻊ ﮔردﯾده اﺳت.
ﻣﺎده دوم
اھداف اﯾن ﻗﺎﻧون ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
 .١ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺿﻣﯾن ﺣق آزادی ﻓﮑر و ﺑﯾﺎن
 .٢ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن و ﺗﺄﻣﯾن ﺷراﯾط ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
 .٣ﺗروﯾﺞ و اﻧﮑﺷﺎف رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،آزاد ،ﻣﺳﺗﻘل و ﮐﺛرت ﮔرا.
 .۴ﻓراھم ﻧﻣودن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اظﮭﺎر ﻓﮑر و اﺣﺳﺎس اﺗﺑﺎع ﮐﺷور و اﻧﻌﮑﺎس ﺣﻘﺎﯾق ﺑﮫ طور
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗوﺳط ﮔﻔﺗﺎر ،ﻧوﺷﺗﮫ ،رﺳم  ،ﺗﺻوﯾر ،ﺛﺑت روی ﻧوار ،ﺗﻣﺛﯾل ،ﺣرﮐت و ﺳﺎﯾر ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،
ادﺑﯽ ،ھﻧری و طﺑﻊ و ﻧﺷر.
 .۵رﻋﺎﯾت اﺻل آزادی ﺑﯾﺎن و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﺳﺟل در اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﺎ رﻋﺎﯾت
اﺻول و اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم.

اﺻطﻼﺣﺎت
ﻣﺎده ﺳوم
اﺻطﻼﺣﺎت آﺗﯽ در اﯾن ﻗﺎﻧون دارای ﻣﻔﺎھﯾم ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
 .١رﺳﺎﻧﮫ
وﺳﯾﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل آﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
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 -رﺳﺎﻧﮫ ﺑرﻗﯽ :رادﯾو ،ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﺷﺑﮑﮫ ﮐﯾﺑﻠﯽ و اﯾﻧﺗرﻧت

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 .۶ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﻧظور رﺷد ﺳﺎﻟم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد وﺳﺎﯾل ﻣوﺛر ﻧﺷر اﺧﺑﺎر ﺻﺣﯾﺢ ،
اطﻼﻋﺎت ،آﻣوزش ،ﺗرﺑﯾت و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠم و ﺛﻘﺎﻓت در ﮐﺷور ﺑوده ،ﻧظرﯾﺎت ﻣردم را ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎ،
اﺻول و ارزﺷﮭﺎی ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ) ﺻداﻗت ،ﺑﯽ طرﻓﯽ و ﺗوازن( اﻧﻌﮑﺎس دھد.

 رﺳﺎﻧﮫ ﭼﺎﭘﯽ :روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺟرﯾده )ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ،ﻧﺷرﯾﮫ ﭘﺎﻧزده روزه ،ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ،ﮔﺎھﻧﺎﻣﮫ ،ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫ،ﭘوﺳﺗر و ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ(
 .٢رﺳﺎﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ در اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ اﻧواع ذﯾل ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد:
 رﺳﺎﻧﮫ ﻋﺎﻣﮫ  :رﺳﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﺑوده ،از طرﯾق دوﻟت و ﻧﺷر اﻋﻼﻧﺎت ﺗﻣوﯾل ﻣﯽﮔردد.
 رﺳﺎﻧﮫ ﺧﺻوﺻﯽ :رﺳﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻓرھﻧﮕﯽ ﺑوده و از طرف آﻧﮭﺎ ﺗﺟﮭﯾز و ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﮔردد.
 .٣ژورﻧﺎﻟﯾﺳت
ﺷﺧص ﺣرﻓﮫ ای و ﻣﺳﻠﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣواد و ﻣﺣﺗوای ﻧﺷراﺗﯽ را ﺗﮭﯾﮫ و ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد.
 .۴ﻣطﺑﻌﮫ )ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ(
دﺳﺗﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﭼﺎﭘﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد.
 .۵طﺎﺑﻊ:
ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ )ﺣﻘوﻗﯽ( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻠﮑﯾت ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻟﮏ  ،ﻣﺗﺻدی اﻣور ﻣطﺑﻌﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 .۶ﻧﺎﺷر:

 .٧ﻧﺷر:
ﻋﻣﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم و ﺧﺑر از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت.
 .٨ﻣوﺳﺳﮫ ﺗوﻟﯾد ﻓﻠم
ﯾﮏ ﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ در ﭘرﺗو اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ و اھداف ﺧوﯾش ﻓﻠم ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد و ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻋﮑس و ﺳﻼﯾد
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .٩ﻣوﺳﺳﮫ ﻧﺷراﺗﯽ
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ﺷﺧﺻﯾت ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺗﺄﺳﯾس و ﻧﺷرات رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ ،ﭼﺎﭘﯽ ﻣوﻗوت و ﻏﯾر
ﻣوﻗوت را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اھداﻓش ﻧﺷر و ﭘﺧش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
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ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎزه ﭼﺎپ و ﻧﺷر آﺛﺎر ﻏﯾر ﻣوﻗوت را دارا ﻣﯾﺑﺎﺷد.

 .١٠ﻧﮭﺎد آﻣوزﺷﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم
ﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﯾﺎ دراز ﻣدت ﺑﮫ آﻣوزش ﻣﺳﻠﮑﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻣﯽ ﭘردازد.
 .١١داراﻟﺗرﺟﻣﮫ
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺑق اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺣق دارد ﻣطﺎﻟب و ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ را از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﺗرﺟﻣﮫ
ﮐﻧد.
.١٢آژاﻧس ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯽ
ﺷﺧﺻﯾت ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺟﻣﻊ آوری و رﺳﺎﻧﯾدن اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 .١٣ﺷرﮐت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﻋﻼﻧﺎت
ﺷﺧﺻﯾت ﺣﮑﻣﯽ ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﻋﻼﻧﺎت ﻣﯽ ﭘردازد.
 .١۴ﺣق ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری )ﮐﺎﭘﯽ راﯾت(
داﺷﺗن ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی و اﻣﺗﯾﺎز اﻧﺗﺷﺎرات ﺛﺑت ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗﺑول ﺷده ﺗوﺳط
ﻗﺎﻧون ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود.
 .١۵ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز
ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس و ﺗدوﯾر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ ،ﭼﺎﭘﯽ ،ﻧﮭﺎد آﻣوزش ژورﻧﺎﻟﯾزم،
ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ،ﻣوﺳﺳﮫ ﻧﺷراﺗﯽ ،داراﻟﺗرﺟﻣﮫ ،آژاﻧس ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯽ ،ﻣوﺳﺳﮫ ﺗوﻟﯾد ﻓﻠم و ﺷرﮐت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت واﻋﻼﻧﺎت
ﻣﯽ ﭘردازد.

ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻣور ﻧﺷراﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج ﺟزء  15اﯾن ﻣﺎده را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد.
 .١٧رادﯾو
وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎط و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﻣﻌﯽ اﺳت.
 .١٨ﺗﻠوﯾزﯾون
وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎط و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری اﺳت.
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 .١٩ﺷﺑﮑﮫ ﮐﯾﺑﻠﯽ

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 .١۶ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول

رﺳﺎﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،ﺗرﺑﯾﺗﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و
ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑرای ﻣﺷﺗرﮐﯾن ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد.
 .٢٠اﻋﻼﻧﺎت
ﻋرﺿﮫ ھر ﻧوع ﮐﻣﮏ ﺗوﺳط ﻧوﻋﯽ ﺧدﻣﺎت ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرﻗﯽ و ﭼﺎﭘﯽ در ﺑدل ﭘول و ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
 .٢١اﻋﺎﻧﮫ
اﺟرای ھر ﻧوع ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ ﻣﺎدی
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺎﺑد.
ﻓﺻل دوم
ﺣﻘوق و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎ
آزادی ﻓﮑر و ﺑﯾﺎن
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم .١:ھر ﺷﺧص ﺣق آزادی ﻓﮑر و ﺑﯾﺎن را دارد .طﻠب ،ﺣﺻول و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اطﻼﻋﺎت
و ﻧظرﯾﺎت در ﺣدود اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﺑدون ﻣداﺧﻠﮫ از طرف ﻣﺳﺋوﻟﯾن دوﻟﺗﯽ ﺷﺎﻣل اﯾن ﺣق اﺳت .اﯾن ﺣق در
ﺑرﮔﯾرﻧده ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاد وﺳﺎﯾل ﭘﺧش ،ﺗوزﯾﻊ و درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:
ھر ﺷﺧص ﺣق دارد ﻣﻌﻠوﻣﺎت را طﻠب و درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد .دوﻟت ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را
ﮐﮫ ﻣ طﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ دﺳﺗرس آﻧﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷده ﻣﺣرم ﺑوده و اﻓﺷﺎی
آن اﻣﻧﯾت،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوق دﯾﮕران ﺻدﻣﮫ وارد
ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
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ﻣﺎده ﺷﺷم:
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 .٢دوﻟت آزادی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﺣﻣﺎﯾت ،ﺗﻘوﯾﮫ و ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ھﯾﭻ ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ
ﺑﮫ ﺷﻣول دوﻟت و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را ﻣﻧﻊ  ،ﺗﺣرﯾم،
ﺳﺎﻧﺳور ﯾﺎ ﻣﺣدود ﻧﻣوده و ﯾﺎ طور دﯾﮕری در اﻣور ﻧﺷرات رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻣداﺧﻠﮫ
ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﮕر ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون.

 .١ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن در اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺷر ﮔزارﺷﮭﺎ و ﻧظرﯾﺎت اﻧﺗﻘﺎدی ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
 .٢ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺣق دارﻧد از اﻓﺷﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﺧود داری ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ذﯾﺻﻼح
در ﻣورد اﻓﺷﺎی آن ﺣﮑم ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
ﺣق ﺟواب دادن
ﻣﺎده ھﻔﺗم
 .١ھر ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣورد ﺗﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺷﺧﺻﯾت،
اﻋﺗﺑﺎر و ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی آن ﻣﺗﺿرر ﺷده ﺑﺎﺷد ﺣق دارد ﺟواب رد آن را در ﻋﯾن رﺳﺎﻧﮫ ﺑدھد.
 .٢رﺳﺎﻧﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ﺟواب را طور راﯾﮕﺎن در ﻋﯾن رﺳﺎﻧﮫ در ﺷﻣﺎره ﯾﺎ ﻧﺷر ﺑﻌدی ﺑﮫ ﻧﺷر
ﺑﺳﭘﺎرد.
 .٣ﺟواب اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد ﻋﺎری از ﻣﺎھﯾت ﺟرﻣﯽ ﺑوده و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺟواب ﻣوﺿوع ادﻋﺎ ﺷده در آن
رﺳﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺷﺧص ﻣﺗﺿرر و ﯾﺎ وﮐﯾل آن ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول آن رﺳﺎﻧﮫ
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﭘرده ﺷود.
 .۴ھر ﻧوع ﺷﮑﺎﯾت در ﻣورد ﻋدم ﻧﺷر ﺟواب ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﺑوطﮫ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔردد.
 .۵ﺣق ﺟواب در ﻣورد ﮔزارش از ﺟرﯾﺎن ﺟﻠﺳﺎت ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﺎﮐم ﻋﻠﻧﯽ ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺟرﯾﺎن ﺟﻠﺳﺎت ﻣذﮐور ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗﺣرﯾف ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻋدم ﻧﺷر ﺟواب

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﻣوارد زﯾر ﻣﯾﺗواﻧد از ﻧﺷر ﺟواب ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﻧد:
.١ﺟواب ﺧﺎرج از ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﺑﺎﺷد.
.٢ﺟواب دﯾرﺗر از ﻧود روز ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ واﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺗﺷﮑل ﺻﻧﻔﯽ
ﻣﺎده ﻧﮭم
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ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻﻧﻔﯽ ﻣرﺑوط
ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ،اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﮐﺎﻧون ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺻﻧﻔﯽ را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣﺎده ھﺷﺗم

ﻓﺻل ﺳوم
ﺗﺄﺳﯾس رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ
ﻣﺎده دھم .١:اﺗﺑﺎع ﮐﺷور  ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﭘﻧﺎه
ﮔزﯾﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ را
ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .٢ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭼﺎپ و ﻧﺷر
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺧﺑری ﺑﭘردازﻧد.
 .٣ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺳﺎﺣﺎت ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣواﻓﻘت
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﺷر و ﭘﺧش ﻧﺷرات ﻣوﻗوت و ﻏﯾر ﻣوﻗوت ﺑﭘردازد
 :4ﮔزارش ھﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎ اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
 .5ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ) (NGOsﮐﮫ ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﺗﺄﺳﯾس ﺷده ﺑﺎﺷﻧد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول آن از اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎر ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺷﺎن ﺑﻌد از ﮐﺳب اﺟﺎزه
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﺷرات ﻣوﻗوت و ﻏﯾر ﻣوﻗوت ﺑﭘردازﻧد.
 .6رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻧدرج ﺟزء دوم ﻣﺎده ﺳوم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑدون ﺛﺑت ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺄﺳﯾس و ﻧﺷر ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ﻗﺑل از ﺛﺑت ﻧﺷر ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد ،ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﻣﮑﻠف اﺳت در ﺧﻼل دو ھﻔﺗﮫ ﻧﺷرﯾﮫ
ﺧود را ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾد.
داﺷﺗن آدرس و ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺧﺻﺎت

رﺳﺎﻧﮫ ﭼﺎﭘﯽ ﺣﺎوی اﺳم ﻧﺷرﯾﮫ  ،آدرس ﻣﺷﺧص  ،ﻧﺎم و ﻣﺣل ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ  ،ﻧﺎم ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول
و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم
ﺗﺄﺳﯾس رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرﻗﯽ
ﺗﺎﺳﯾس رﺳﺎﻧﮫ ﺑرﻗﯽ
ﻣﺎده دوازدھم
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اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ داﺧﻠﯽ
و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد طﺑق اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ را ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣﺎده ﯾﺎزدھم

رﺳﺎﻧﮫ ﺑرﻗﯽ ﻋﺎﻣﮫ
رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺎده ﺳﯾزدھم
رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث رﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل
در ﭼوﮐﺎت ﻗوه اﺟراﺋﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺑودﺟﮫ آن آن از طرﯾق ﺣﮑوﻣت واﻋﻼﻧﺎت و ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ
ﮔردد.
ﻣوﻗﻌﯾت اداره رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ
ﻣﺎده ﭼﮭﺎردھم
دﺳﺗﮕﺎه ﻣرﮐزی رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ﻣوﻗﻌﯾت داﺷﺗﮫ و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ آن در وﻻﯾﺎت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎ و وظﺎﯾف
ﻣﺎده ﭘﺎﻧزدھم
رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧوﯾش را در ﭘرﺗو اﺻول و اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم و
ارزﺷﮭﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻌﻧوی ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﯾﺎر ﻧﻣوده و در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧوﯾش اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻣﯾم
آﻣوزش دﯾﻧﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣﻠﯽ

رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺑﯽ طرﻓﯽ ﮐﺎﻣل در ﺟﮭت ﺗﺄﻣﯾن وﺣدت ﻣﻠﯽ و ﺗﻘوﯾﮫ ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣﻠﯽ
ﮐﺷور ،ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﻌﮑﺎس دھﻧده ﻓرھﻧﮓ ،زﺑﺎن ،ﻋﻘﺎﯾد دﯾﻧﯽ و
ﻣذھﺑﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗوام ﺳﺎﮐن در ﮐﺷور ﺑﺎﺷد.
اداره رادﯾو و ﺗﻠﯾوزﯾون در ﺣﺎﻟت اﺿطرار
ﻣﺎده ھﻔدھم
در ﺣﺎﻻت اﺿطرار رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل زﯾر ﻧظر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﻔظ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
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ﻣﺎده ھﺟدھم

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

ﻣﺎده ﺷﺎﻧزدھم

رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﻣﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺛﺑت و ﺿﺑط ﺷده ﺧوﯾش را در آرﺷﯾف رادﯾو
ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ
ﻣﺎده ﻧزدھم
ادارات رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧوﯾش را در روﺷﻧﺎﯾﯽ اھداف اﯾن ﻗﺎﻧون اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھﻧد.
رﻋﺎﯾت اﺻول
ﻣﺎده ﺑﯾﺳﺗم
رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﮑﻠف اﻧد در ﻧﺷرات ﺧوﯾش اﺻول و اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم و
ارزﺷﮭﺎی ﻣﻠﯽ  ،ﻣﻌﻧوی  ،اﺧﻼﻗﯽ و اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
آزادی رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت وﯾﮑم
ادارات رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدوﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﺧوﯾش ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺣﮑﺎم اﯾن
ﻗﺎﻧون آزاداﻧد.
رﻋﺎﯾت ﺗوازن
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و دوم

ﻧﮕﮭداری ﻣطﺎﻟب ﺿﺑط ﺷده
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﺳوم
ادارات رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﮑﻠف اﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب ﺛﺑت و ﺿﺑط ﺷده ﺧوﯾش را ﺣداﻗل ﺗﺎ ﻣدت
ﺳﮫ ﺳﺎل در آرﺷﯾف ﺧود ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺣق ادﻋﺎ
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ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺟﻧﺎﺣﮭﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗوازن
را ﻣراﻋﺎت ﻧﻣوده و ﻧظرﯾﺎت طرﻓﯾن را ﺑﮫ طور ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ ﻧﺷر ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ھرﮔﺎه ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧوﺷﺗﺎری ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣق ﺷﺎن در ﭘروﮔرام ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ
ﺿﺎﯾﻊ ﮔردﯾده  ،ﻣﯽ ﺗواﻧد آن را از آرﺷﯾف آن رﺳﺎﻧﮫ اﺧذ و ﺑﺎ ﭘول ﺧودش ﺗﮑﺛﯾر و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
دھد.
ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﻣدﯾران ﻣﺳﺋول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم
 -1ﻣدﯾران ﻣﺳﺋول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرﻗﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺧوﯾش ﻣﺳﺎﺋل دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﺧوﯾش ،ﺻﺣت ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت  ،اھﻣﯾت ﻣﻌﺎرف و ﻣﺿرات ﮐﺷت ،ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر و
ﻣﺳﮑرات را ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﻧد.
 -2ﻣدﯾران ﻣﺳﺋول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﻣﮑﻠف اﻧد آذان ﻧﻣﺎزھﺎی ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ را از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺧود ﭘﺧش
ﻧﻣوده و در ﺗرﺗﯾب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧوﯾش ﺗﻘدس روزھﺎی ﻣﻘدس اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن را ﻣراﻋﺎت
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻣوﯾل
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم
 -1رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد طﺑق اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون از طرق ذﯾل ﺧود را ﺗﻣوﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد:

 -2اﺧد اﻋﺎﻧﮫ از اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ،ﻣوﺳﺳﺎت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 :3ﻣدﯾران ﻣﺳﺋول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠف اﻧد راﭘور ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
و وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ اراﺋﮫ ﺑدارﻧد.
 -4ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋواﯾد ﺑﺎﯾد ﺷﻔﺎف و روﺷن ﺑﺎﺷد.
 -5ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ در ﺑدل ﻗﯾﻣت.

ﺗﺄﺳﯾس ﻣطﺎﺑﻊ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ
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ﻓﺻل ﺷﺷم
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ﻧﺷر اﻋﻼﻧﺎت ،ﭘﯾﺎﻣﮭﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،دﯾﻧﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ،ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﺗوﻟﯾدی ،ﺗﺟﺎرﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ  ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ

ﺣق ﺗﺎﺳﯾس
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم
اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و
ادارات دوﻟﺗﯽ ﺣق دارﻧد ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣطﺎﺑﻊ  ،ﻣوﺳﺳﺎت ﺗوﻟﯾد ﻓﻠم ،ﻧﺷراﺗﯽ ،آﻣوزش ژورﻧﺎﻟﯾزم
 ،داراﻟﺗرﺟﻣﮫ ،آژاﻧس ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯽ ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﻋﻼﻧﺎت را ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺟواز ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم
اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﺑﯾﺳت وھﺷﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون را ﺗﺄﺳﯾس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﮑﻠف اﻧد ﺟواز ﻓﻌﺎﻟﯾت آن را از
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﺧذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻓﺻل ھﻔﺗم
ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ،ﺷراﯾط و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎ
ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت وھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎﯾد دارای ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷراﯾط ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز

ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺗﯾﺎز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت وھﺷﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون واﺟد ﺷراﯾط ذﯾل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
)اﻟف( اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ:
 .١داﺷﺗن ﺳﻧد ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﺷور
 .٢اﮐﻣﺎل ﺳن ھﺟده ﺳﺎﻟﮕﯽ
 .٣ﻣﺣروم ﻧﺑودن ازﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت
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)ب( اﺷﺧﺎص ﺣﮑﻣﯽ:
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ﻣﺎده ﺳﯽ ام

 .١ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر در ادارات ذﯾرﺑط دوﻟت
 .٢ﺗﺛﺑت ھوﯾت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ادارات ذﯾرﺑط ﻣﺳﺋول.
اﺷﺧﺎص و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻧدرج ﺑﻧد ھﺎی ٢و ٣ﻣﺎده دھم اﯾن ﻗﺎﻧون از اﯾن ﺣﮑم ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ اﺳت.
 .٣ﻣﺣروم ﻧﺑودن از ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت.
اﺷﺧﺎص و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﺳﻧد ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﺷور ﻣﺗﺑوع ﺧوﯾش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
داﺷﺗن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﯾﮑم
ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺗﯾﺎز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﮑﻠف اﻧد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزﻣﮫ را در ﻣورد رﺳﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧوﯾش و ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣرﺑوط ﮐﮫ در
ﺑرﮔﯾرﻧده اھداف ،ﺗﺷﮑﯾل  ،ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ و وظﺎﯾف  ،ﻣﻘدارﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺛﺑت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﺎده ﺳﯽ و دوم
ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺗﯾﺎز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﮑﻠف اﻧد رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧود را ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم ﻣﻧدرج در اﯾن ﻗﺎﻧون ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏرض ﺛﺑت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ

) (١ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺗﯾﺎز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﮑﻠف اﻧد
ﺑﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ای ﺣﺎوی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﯾل را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺛﺑت ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد:
 .١ﺷﮭرت ﻣﮑﻣل
 .٢ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت
 .٣اﺳم رﺳﺎﻧﮫ
 .4ﻣﺣل ﻓﻌﺎﻟﯾت آن
.5ھدف و ﻣرام ﻓﻌﺎﻟﯾت
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ﻣﺎده ﺳﯽ و ﺳوم

 .7در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ :ﺗﯾراژ ،زﺑﺎن،ﻧوع ﻣﺣﺗوای ﻧﺷراﺗﯽ ،ﻣوﻋد ﭼﺎپ ،ﻗطﻊ و ﺻﺣﺎﻓت
 .٧در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون :ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻣﯾت و ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺎﺷﯾن
آﻻت و ﺗﺟﮭﯾزات.
داﺷﺗن آدرس و ﻧﺷﺎن ﻣﺧﺻوص
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎﯾد دارای آدرس ،ﻣﮭر و ﻧﺷﺎن
ﻣﺧﺻوص ﺑﺎﺷﻧد.
ﺣق ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم
ھر ﮔﺎه ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺻﻣﯾم وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﺛﺑت ﯾﺎ ﺻدور ﺟواز ﻣﻐﺎﯾر
اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﺑداﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﺑوطﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد.در ﺻورت ﻋدم ﻗﻧﺎﻋت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣﺣﮑﻣﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﮐﻧد.
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﮑﯾت و اﻣﺗﯾﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﺷﺷم
.١اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﮑﯾت و اﻣﺗﯾﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ) ﻓروش  ،ھﺑﮫ و ﻣﯾراث ( رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎز اﺳت.

 .٣در ﺻورت ﻓروش و ﯾﺎ ھﺑﮫ ﻧﻣودن ﻣﻠﮑﯾت و ﯾﺎ ﺣق اﻣﺗﯾﺎز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﮫ ﺷﺧص
دﯾﮕر ﻣراﺗب ﻣﻧدرج اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺟددا ً ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﮔردد.
 .۴در ﺻورت وﻓﺎت ﯾﺎ از دﺳت دادن اھﻠﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز در ﻣورد ﻣﻠﮑﯾت ﻣﺎدی ﻣطﺎﺑق اﺣﮑﺎم
اﯾن ﻗﺎﻧون و ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ اﺟراآت ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﻠﮑﯾت ﻣﻌﻧوی آن ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ورﺛﮫ ﺑﮫ وی ﺗواﻓق داﺷﺗﮫ و
واﺟد ﺷراﯾط ﻣﻧدرج اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎﺷد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻓﺻل ھﺷﺗم
ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ،ﺷراﯾط و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی آن
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داﺷﺗن ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول
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 .٢ﺣق اﻣﺗﯾﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻣﻧدرج اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎده ﺳﯽ و ھﻔﺗم
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎﯾد دارای ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷراﯾط ﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول
ﻣﺎده ﺳﯽ و ھﺷﺗم
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ذﯾل ﺑﺎﺷد:
 .١داﺷﺗن ﺳﻧد ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﺷور
 .٢اﮐﻣﺎل ﺳن ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ
 .٣داﺷﺗن ﺳﻧد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﯾﺎ داﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﻠﮑﯽ  ٣ﺳﺎﻟﮫ.
 .۴ﻣﺣروم ﻧﺑودن از ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ﻧﺷر ﻣﺿﺎﻣﯾن
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﻧﮭم
ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول در ﺑراﺑر ﻧﺷر ﻣﺿﺎﻣﯾن ،ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  ،ﺗوﻟﯾد ﭘروﮔرام ھﺎی ھﻧری ،آﻣوزﺷﯽ و
ﺗﺑﻠﻐﺎﺗﯽ ﺧوﯾش در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺋول ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﻧده و اﻧﺗﻘﺎد ﺷوﻧد

ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﻧده و اﻧﺗﻘﺎد ﺷوﻧده را در رﺳﺎﻧﮫ ﻣرﺑوط اﻋم ﭼﺎﭘﯽ و ﺑرﻗﯽ
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻓﺻل ﻧﮭم
ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺗرﮐﯾب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﯾﮑم
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) (١ﺑﮫ ﻣﻧظور طرح و ﺗدوﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﺷور  ،ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب وزﯾر
اطﻼﻋﺎت ﻓرھﻧﮓ ،ﻣﻌﯾن ﻣﺳﻠﮑﯽ وزارت ﻣﺧﺎﺑرات ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،دو ﻧﻔر
از ﻣﺷراﻧوﺟرﮔﮫ ،دو ﻧﻔر از وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ، ،ﯾﮏ ﻧﻔر ﻋﺎﻟم ﺟﯾد دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از وزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف
و دو ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ژورﻧﺎﻟﯾزم از ﺟﺎﻣﻌﮫ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن و دو ﻧﻔر دﯾﮕر از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آﻧﺎن ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد.
) (٢ﯾﮏ ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از طرﯾق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد از ﻣﯾﺎن ﺧودﺷﺎن ﺑﺣﯾث اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯾﮕردد.
) (٣ﺷﯾوه اﻧﺗﺧﺎب ﭼﮭﺎر ﻧﻔر از ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻋﺿو ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
طرز ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﺷورا ﺗوﺳط طرزاﻟﻌﻣل )آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ( ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردد.
) (۴ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ دارای وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 .١طرح و ﺗﺻوﯾب ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ دراز ﻣدت رﺳﺎﻧﮫ ای
 .٢ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺋﯾس و اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و رﺋﯾس و اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون
ﻣﻠﯽ از ﻣﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﻣﺳﺗﻘل و دارای ﺷﮭرت ﻧﯾﮏ ﻏرض ﻣﻧظوری ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور.
 .٣ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑودﺟﮫ اداره رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت و اراﺋﮫ ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ.
ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺎده ﭼﮭل و دوم

) (٢ﭼﮭﺎر ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل و ﺳﮫ ﻧﻔر دﯾﮕر آن ﺑرای ﻣدت دو ﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯽ ﮔردﻧد.
) (٣اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﯾﺷﺗر از دو ﺑﺎر ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن را ﻧدارﻧد.
) (۴ﻣﻌﺎش اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون از ﺑودﺟﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود.
) (۵طرز ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗوﺳط ﻻﯾﺣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردد.
وظﺎﯾف ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ
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ﻣﺎده ﭼﮭل و ﺳوم
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) (١ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺑﮭﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ھﻔت ﻧﻔر
ﻋﺿو از ﻣﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ،ﺑﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ژورﻧﺎﻟﯾزم ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺗرﮐﯾب
ﻗوﻣﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد.

ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﭼﮭل و ﺳوم اﯾن ﻗﺎﻧون دارای وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
.١ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت وھﺷﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون و
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﻧظوری  ،ﺛﺑت و اﻋطﺎی ﺟواز آﻧﺎن ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ.
 .٢ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻗﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﻧظوری آن ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ
ﺑﻌد از ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﯾﮑوﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣواﻓﻘﮫ وزارت ﻣﺧﺎﺑرات.
 .٣ﻧظﺎرت از ﻓﻌﺎﻟﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ .
 .۴رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ آﻧﺎن.
 .۵اﺣﺎﻟﮫ ﺗﺧطﯽ ھﺎی ﺟرﻣﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻋدﻟﯽ.
 .۶اراﺋﮫ ﻣﺷوره ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ.
.٧ﻧظﺎرت ﺑر اﻣور ﻣﺎﻟﯽ  ،اداری و ﻧﺷراﺗﯽ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ.
.٨ﺗدﻗﯾق ﺑودﺟﮫ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ و ﺗﻘدﯾم آن ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ.
 .٩ﺗﻘدﯾم ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ.
ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم
) (١ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺑﮭﺗر رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ  ،ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ھﻔت ﻋﺿو
ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد.

) (3ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧدرج ﻓﻘره ) (٢اﯾن ﻣﺎده دارای وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .١ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل  ،ﺑﯽ طرﻓﯽ ،ﺣﯾﺛﯾت ﻣﺳﻠﮑﯽ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ.
 .2ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق ﺑودﺟﮫ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ.
 .3اراﺋﮫ ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ی ھﻣﮕﺎﻧﯽ .

 .5ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق اﺣﮑﺎم اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط.
ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی /ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮھﺰار /ﺧﺰان  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪی /ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009

216

 .4ﺟذب ﮐﻣﮏ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾﮫ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ .
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) (٢اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧدرج ﻓﻘره ﯾﮏ اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺗوازن ﻗوﻣﯽ و ﺟﻧﺳﯾت ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ
ﺗن ﻋﺎﻟم دﯾﻧﯽ و ﯾﮏ ﺗن ﺣﻘوﻗدان ،ﯾﮏ ﺗن اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﯾﮏ ﺗن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت  ،ﯾﮏ ﺗن ھﻧرﻣﻧد ﻣﺳﻠﮑﯽ،
ﯾﮏ ﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﯾﮏ ﺗن از اداره رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 .6ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻧﺷراﺗﯽ ﺗﻌﯾن ﺷده از ﺳوی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣﻣﺛل ﺗﻧوع
ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻣﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد.
) (7اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﺣق ﺣق اﻟﺣﺿور ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از
ﺑودﺟﮫ اداره رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻓﺻل دھم
آﺛﺎر و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ،ﭼﺎپ و ﻧﺷر آن ﻣﻣﻧوع اﺳت
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم
ﺗوﻟﯾد ،ﺗﮑﺛﯾر ،ﭼﺎپ وﻧﺷرﮔزارش ھﺎ و ﻣطﺎﻟب ذﯾل در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﺑﯾﺳت
و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺟواز ﻧدارد:
.١آﺛﺎر و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ اﺻول و اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑﺎﺷد.
.٢آﺛﺎر و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن و ﻣذاھب ﺑﺎﺷد.
.٣آﺛﺎر و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ھﺗﮏ ﺣرﻣت ،ﺗﺣﻘﯾر و ﺗوھﯾن ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﮔردد.
 .۴آﺛﺎر و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ اﻓﺗرا ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﺑوده و ﺳﺑب ﻣﺗﺿرر ﺷدن ﺷﺧﺻﯾت و اﻋﺗﺑﺎر
آﻧﺎن ﮔردد.
. ۵آﺛﺎر و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑوده و در ﻗﺎﻧون ﺟزاء ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﺷود.
 ۶ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ ادﯾﺎن دﯾﮕر ﻏﯾر از دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم.

.٨آﺛﺎر و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ و ﺳﻼﻣت اﺧﻼﻗﯽ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺻوﺻﺎ ً اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن آﺳﯾب
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﺷﺷم

ﺳﻠب اﻣﺗﯾﺎز
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رﺳﺎﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ارﺗﺑﺎط ،ﺟﻣﻊ آوری و رﺳﺎﻧﯾدن اطﻼﻋﺎت در ﭼوﮐﺎت وزارت
اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑودﺟﮫ آن از طرﯾق آن وزارت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردد.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

 ٧اﻓﺷﺎی ھوﯾت و ﭘﺧش ﺗﺻﺎوﯾر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺛﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺻدﻣﮫ
وارد ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣﺎده ﭼﮭل و ھﻔﺗم
)(١اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ای را در وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ ﺛﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﭼﺎﭘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت اﻟﯽ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل و رﺳﺎﻧﮫ ﺑرﻗﯽ و ﻣوﺳﺳﺎﺳﺎت ﻣﻧدرج در
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت اﻟﯽ ﻣدت دوﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﺷراﺗﯽ ﺧوﯾش را آﻏﺎز ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد
اﻣﺗﯾﺎز آﻧﮭﺎ ﺳﻠب ﻣﯽ ﮔردد.
) (٢ھرﮔﺎه ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﺑﻌد از آﻏﺎز ﯾﮏ دوره ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎر ﺧود را ﻣﺗو ﻗف ﺳﺎزد و ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز
رﺳﺎﻧﮫ ﭼﺎﭘﯽ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل وﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز رﺳﺎﻧﮫ ﺑرﻗﯽ وﻣوﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم ﻣدت
دوﺳﺎل ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻏﺎز ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد اﻣﺗﯾﺎز وی ﺳﻠب ﻣﯽ ﮔردد .در ﺻورت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟدد ﻣﮑﻠف ﺑﮫ طﯽ
ﻣراﺣل ﻣوارد ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﺳﯽ و ﯾﮑم و ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
)(٣در ﺻورﺗﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﺗﺧﻠف ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز از اﺣﮑﺎم ﻣﻧدرج اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯾﺗواﻧد اﻣﺗﯾﺎز
ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧرا ﺳﻠب ﻧﻣﺎﯾد.
ﻓﺻل ﯾﺎزدھم
اﺣﮑﺎم ﻣﺗﻔرﻗﮫ
ﺣق ﺗﮭﯾﮫ ﻓﻠم ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺎده ﭼﮭل و ھﺷﺗم
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﻠم ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد و ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ را در ﮐﺷور ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و اﺟﺎزه ﻗﺑﻠﯽ وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ را اﺧذ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺎده ﭼﮭل و ﻧﮭم
) (١ﻣﺳﺋوﻟﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﮑﻠف اﻧد ھر ﻧوع
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﺗوﻗف ﻓﻌﺎﻟﯾت ،آدرس ،اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﻧدرج در اﯾن ﻗﺎﻧون
وارد ﻧﻣﺎﯾﻧد وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ را در ﺟرﯾﺎن ﻗرار دھﻧد.
 (٢ﻣﺳﺋوﻟﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﮑﻠف اﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺣﺻﺎﺋﯾوی در آﻏﺎز ھر ﺳﺎل از اداﻣﮫ ﯾﺎ ﻋدم اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ را
در ﺟرﯾﺎن ﻗرار دھد
ﻣﮑﻠﻔﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ آژاﻧس ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
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اطﻼع از ﺗﻐﯾﯾرات در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ

) (١ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی آژاﻧس ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ﻓﻌﺎﻟﯾت در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را دارﻧد
ﻣﮑﻠف اﻧد ﺑﺎ اﺧذ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وزارت اطﻼﻋﺎت و
ﻓرھﻧﮓ را ﮐﺗﺑﺎ ً ازﮐﺷور ﻣرﺑوطﮫ ،ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻣدت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎن ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﮐﺎرت ﻣﺧﺻوص
ﺧﺑرﻧﮕﺎری درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
) (٢آژاﻧس ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧدرج ﻓﻘره  ١اﯾن ﻣﺎده ﻣﮑﻠف ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺣﮑم ﻣﺎده ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم اﯾن ﻗﺎﻧون
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺛﺑت ﮐﺗﺎب ،رﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺷر
ﻣﺎده ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم
ﮐﺗﺎب و رﺳﺎﻟﮫ ﺑﻌد از ﻧﺷر ﺗوﺳط ﻧﺎﺷر در وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ ﺛﺑت ﮔردﯾده و ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز آن
ﻣﮑﻠف اﺳت از ھر ﮐﺗﺎب ،رﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺷرﯾﮫ ﺧود دو دو ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻓرھﻧﮓ و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﻔرﺳﺗد.
وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن
ﻣﺎده ﭘﻧﺟﺎه و دوم
اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣق ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری )ﮐﺎﭘﯽ راﯾت( :ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ  ،اﺣﮑﺎم ﺟزاﺋﯽ ﺗﺧﻠﻔﺎت
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ  ،اﻋﻼﻧﺎت ،طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ،ﺑﮫ ﺻورت ﻗواﻧﯾن ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗدوﯾن ﻣﯽ ﮔردد.
ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻣﺎده ﭘﻧﺟﺎه و ﺳوم

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻔﺎذ
ﻣﺎده ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم
اﯾن ﻗﺎﻧون از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر در ﺟرﯾده رﺳﻣﯽ ﻧﺎﻓذ ﺑوده و ﺑﺎ اﻧﻔﺎذ آن ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﺷره ﺟرﯾده
رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره  ٨٧١ﻣورخ  ١۵ﺟدی ﺳﺎل  ١٣٨۴ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود.

)ISBN 978-82-93037-00-2 E-book (PDF

از ﻋواﯾد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم اﯾن ﻗﺎﻧون طﺑق اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﮫ
اﺧذ ﻣﯽ ﮔردد .ﻧﺷرﯾﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﻣوﻗوت و ﻏﯾر ﻣوﻗوت از اﯾن ﺣﮑم ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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