
 ستقامت روزنامه نگاران افغان با نزديک شدن خروج نيروهای بين المللی ا
 باب دييتزنويسنده: 

 
 

اين در حالی است  .د بودنمواجه خواه های زيادیبا تهديد ۲۰۱۴سال ژورناليستهای داخلی افغانستان در 
که افغانستان برای خروج نيروهای خارجی، کاهش سريع کمک های بين المللی، و انتخابات پرحاشيه 

و خوشبينی  بودهبا اينهم بسياری از خبرنگاران  نسبت به آينده خوشبين  .رياست جمهوری آمادگی ميگيرد
 نان برای ادامه پيشرفت و ترقی به آنچه که تا کنون به دست آمده استآنها نشان دهنده باورمندی قوی آ

 .ميباشد
 

و دستگاهای امنيتی  ،تهيه و گزارش  اخبار در افغانستان نه تنها کار با مقامات دولتی، ارگان های نظامی
به قدرت  را نياز دارد، بلکه الزم است با افراد زورمند محلی، چهره های با نفوذ قومی ای که ميخواهند

 )مذهبی(برگردند، گروپ های مسلح غير قانونی به شمول مليشه های محلی، افراد تندرو و افراطی 
کنند، کار يو قاچاق اصلحه و مواد مخدر اکمال م خود را با دزدی، اختتافکه  یهای جنايتگراه وگرو
ول آزار و اذيت ؤها مس می توان گفت که تمام بازيگران در عرصه سياست از کابل تا واليت هکذا .نمود

   .ژورناليست ها هستند
 

و در  ،بسياری از فرقه ها و  گروه ها همديگر را در سراسر افغانستان روزانه مورد حمله قرار ميدهند
در  .اين ميان مردم عام  نيز مورد هدف حمله های تيرورستی و طياره های بيدون سرنشين قرار ميگيرند

دارد اما بسياری از شاهراه های که اين شهر ها را بهم وصل مينمايد  شهرهای بزرگ ثبات نسبی وجود
 .مکان مناسب برای حمله های شورشيان، اختطاف گران و دزدان به شمار می روند

 
در پشت صحنه رهبران سياسی محلی  .عمل نمی کنند یدر افغانستان  شورشگران تحت فرماندهی واحد

ميگويند برای به دست آوردن قدرت، جمع آوری صالح و انکشاف  "جنگ ساالران"که افغان ها آنها را 
گروه های قومی در شمال و غرب کشور با کمک کشورهای همسايه  خود  .خزانه جنگی فعاليت ميکنند

در جنوب و شرق کشور به نظر می رسد بعضی از دسته های طالبان برای  .را دوباره مسلح ميکنند
برای چندين سال  .اند اما ساير آنها بر ادامه جنگ تاکيد می ورزند گفتگوهای صلح اظهار امادگی کرده

 .است که طالبان  به دو گروه افغانی و پاکستانی تقسيم شده اند که اکثراً در تذاد با همديگر ميباشند
 

و همچنان يکی از اعضای هيئت مديره  منطقهدر   يکی از خبرنگاران سرشناس و پر طرف احمد رشيد
تاييد ميکنند  من وقتی که با ديپلمات ها صحبت ميکنم آنها": گفت  (CPJ)از روزنامه نگاران کميته حمايت

 د."ينده چی اتفاق خواهد افتاآپيشبينی کند که در افغانستان در که امکان ندارد کسی 
 

ی اينکه خبرنگاران تا چه اندازه با اوضاع وخيم روبرو خواهند بود  وابسته به انتخابات رياست جمهور
حامد کرزی  .است، زمانيکه شخصی ديگری جای گزين حامد کرزی خواهد شد ۲۰۱۴اپريل  ۵در 

بسياری از کانديدان رياست  .رياست جمهوری خود است ۀدوردرحال به اتمام رساندن دومين و آخرين 
بق گر همه چيز مطاا .د که افغانها آزادانه از آن ها صحبت ميکنندنجمهوری همان جنگ ساالرانی هست

رهبر منتخب به منتخب يک گيری افغانستان برای اولين بار قدرت را از ی أردر اين  پالن  پيش برود
 .ديگر انتقال می دهد

https://www.cpj.org/blog/aug%2023%20Afghan%20Journalists%20Safety%20Committee%20Six-month%20report.pdf


 
توجه خود را پيرامون نقش نيروهای بين المللی کمک به امنيت پس از  در حاليکه کشورهای عضو ناتو

وابسته به پروسه انتخابات فغانستان بيشتر کراسی در اومتمرکز ساخته اند، چانس بقای هر نوع دم ۲۰۱۴
کاميابی و موفقيت افغانستان وابسته به مشروع بودن انتخابات و همچنان  .نه به تعداد عساکر خواهد بود

 .برای حل اختالفات برخوردار است، ميباشد هس جمهور بعدی از مهارت های الزمبر اينکه ايا رئي
 

همانطوريکه اين واقعه  صحبت ميکنند،در کشور موقتی تا حتی جنگ های داخلی رامی آپيشبينی ها از 
 .اتفاق افتاد ۱۹۹۲بعد از سقوت رژيم کميونيستی نجيب هللا در سال 

 
 ی تلويزيون طلوع که بزرگترين رسانه مستقل در کشور ميباشد به لطف هللا نجفی زاده رئيس شبکه خبر

CPJ سال اخير به دست اورده اند ده تقريباً تمام مردم نگران آن چيز های هستند که در" :در کابل گفت." 
 

اين جامعه به " .جدی به  صلح دارد اینجفی زاده عالقه  که ترک وطن را نپذيرفته یبه عنوان يک افغان
نجفی زاده ." تمام دست آورد ها جلوگيری نمايد ۀيکشبکافی رشد نموده است تا از ناپديد شدن  ۀانداز

بدتر خواهد شد،  ۲۰۱۴خشونت ها بعد از  .بعضی از پيشرفت ها غيرقابل بازگشت هستند" عالوه نمود
آزادی رسانه  .ن تکرار زمان رژيم سياه آنها نخواهد بودآما شاهد برگشت طالبان هم باشيم، اما حتی اگر 

 ".ها و مطبوعات به نقطه صفر بر نخواهد گشت
 

زمانی که تمامی  ،سپتامبر بود وقتی که طالبان حکومت می کردنند ۱۱نقطه صفر برای افغانستان پيش از
راديويی صدای شريعه داشت که از آن به طور عمده برای منتشر نمودن فرمان  ۀکشور فقط يک شبک

 .ندشبکه تلويزيونی و رسانه های مستقل اصالً وجود نداشت .استفاده می شدهای رسمی و اظهارات دينی 
تا چندين سال افغانها برای گرفتن معلومات تکيه بر پخش راديو موجهای کوتاه و يا ماهواره های 

به شبکات خبری زيادی مانند بی بی سی و صدای امريکا  ندميتوانستن آکه با ميکردند  غيرمجاز
 ايند.دسترسی نم

 
در بنياد ملی برای  (CIMA)ها بين المللی کمک به رسانه  نچنان بود که  يک دهه بعد مرکزآپيشرفت 

 .در افغانستان گزارش دهد "يک  طغيان خبرها"در باره ای   (NED) دموکراسی
 

شبکه  ۷۵شبکه راديويی،  ۱۷۵در افغانستان فعالً ها بين المللی کمک به رسانه  گزارش مرکزمطابق 
نت در انتر کافی هایهفت روزنامه، به شمول مطبوعاتصدها و  خبری اژانسچهار تلويزيونی، 

ميليونی افغانستان وجود  ۲۹نزديک به نصف نفوس  رسدر دست همراهشهرهای عمده و تيلفون های 
 .دارد

 
کابل در حمين حال دارای  .شهر های بزرگ افغانستان پر از رسانه ها شده است"ه قرار اين گزارش ب

شبکه  ۲۵تا  ۱۰شبکه راديويی است و شهرهای کوچک هر کدام دارای  ۴۲شبکه تلويزيونی و  ۳۰
 ."شبکه راديويی می باشد ۲۰تلويزيونی و تقريباً 

 
بعضی از مطبوعات و  .ش از طرف مستخدمان شان هستنداما حاال روزنامه نگاران داخلی منتظر کاه

رسانه های افغانی يقيناٌ با قطع کمک های مالی پروگرام هايشان روبرو هستند، چون احتمال زياد ميرود 

https://www.cpj.org/blog/2013/07/for-afghan-journalists-elections-not-troops-are-ke.php
https://www.cpj.org/blog/2013/07/for-afghan-journalists-elections-not-troops-are-ke.php
https://www.cpj.org/blog/2013/07/for-afghan-journalists-elections-not-troops-are-ke.php
http://cima.ned.org/publications/explosion-news-state-media-afghanistan


همانطوريکه اين کار را در  دهندکه ارگانهای خبری بين المللی شمار کارگران و مصارف خود را کاهش 
  .گرفتعراق انجام 

 
***** 

 
 روزنامه نگار افغانی را از پنج شهر مهم کشور ۱۵ نظر(CPJ)  نگارانکميته حمايت از روزنامه 

ه آنها وعده داديم ما ب. درمورد آينده کشور جويا شد و جالل آباد ار، مزارشريف، هراتبشمول کابل، قنده
سانه ها در کشور شان صحبت که نام آنها را افشا نکنيم تا آنها بتوانند با آزادی کامل در باره چگونگی ر

ارزيابی نظرات آنها مختلف بود، اما ما به يک چشم انداز مثبت دست پيدا کرديم، مخصوصاً  ۀنتيج .نمايند
ساير آنها مستخدمان و کار ميکردند،  یبعضی از پاسخگويان تنها برای رسانه های دولت .از طرف مردان

 .داخلی و خارجی داشتند
 

وجود اينکه شمار روزنامه نگاران در آنجا روز به  رکزی و حياتی طالبان است بادر قندهار که منطقه م
يک گزارشگر به ما  .روز کم ميشود، آنها هنوزهم دارای هويت عالی و يک سازمان حرفه يی ميباشند

 مسوليت امنيتی انتقال" نهايتاً ايجاد می کند، اما  را یگفت که گرچه اخطار های طالبان هنوزهم مشکالت
وی گفت که خروج نيروهای خارجی و کاهش کمک ها از کمک  ."برای ما صاف و روان خواهد بود

دهندگان بين المللی شايد اثر اقتصادی برای تمام تجارات خواهد داشت، اما امکان آن می رود که شبکه 
 .تلويزيونی منطقوی وی هنوز هم پابرجا بماند

 
مخصوصاً "وم شمار روزنامه نگاران پايين آمده است اين گزارشگر تلويزيونی گفت که به طور عم

شخصاً خودم خوشبين سال " اضافه نمود وی ماا" .کسانی که برای رسانه های بين المللی کار ميکنند
 م."هست ۲۰۱۴

 
در زابل، واليت همسايه قندهار، يک گزارشگر برای يک اژانس خبری افغان گفت که نسبت به طالبان 

اين  .نيز ابراز ميکنند ساير افرادر برای روزنامه نگاران است، نظريه ای که خود دولت مشکل بزرگت
برای گزارش دادن در باره يک مامور دولت که از مردم  ۲۰۱۱گزارشگر گفت که او يکبار در سال 

 .رشوت ميخواست بازداشت شد
 

من درباره او نوشته  که یمن را اول اخطار دادند و بعداً با نزديکان همان مامور" اين گزارشگر گفت
من بايد اقرار کنم که طالبان تا به حال ما را به خاطر کارهای خبرنگاری ما اخطار  .بودم بازداشت شدم

البته آنها از  .ميدهند پاسخآنها به سواالت ما بسيار به زودی  بلکه زمانيکه يک واقعه رخ ميدهد اندنداده 
 م."بنويسيآنها  ما ميخواهند که رويدادها را از نگاه

 
زنی که سرپرستی يک شبکه راديويی را در آنجا به عهده دارد  بلخرام آدر واليت نسبتاً  به شمال کشور

گفت که او و کارمندانش که اکثراً زن ها ميباشد مواجه با مشکالت زيادی هستند اما خروج نيروهای 
نه های ما کمبود آموزش مشکل بزرگ در رسا" وی گفت .خارجی در اولويت لست نگرانی آنها نيست

 ".نبود وظيفه استهمچنان روزنامه نگاران به شکل حرفوی و 
 



عموماً روزنامه نگار بودن در افغانستان مشکل ميباشد اما يک روزنامه نگار زن بودن "وی عالوه نمود، 
پی و حتی بعضی اعضای خانواده ها خانم ها را پی در  مقامات دولت، اشخاص ناشناس .خطرناکتر است

با اينکه بسيار  .را بسيا دشوار ميکندهاميدهند که اين وضع کار کردن دختران در رسانه زار آاخطار و 
مهم است که ما گزارشگران زن داشته باشيم تا بتوانيم مشکالت که زن های افغان در اين کشور روبرو 

 ".هستند را به درستی گزارش بدهيم
 

نگاران زن در افغانستان از نگاه امنيت بصورت جمعی با روزنامه  چی در کشور جنگ باشد يا خير
در جوالی در کابل   CPJچالش ها و نگرانی های پيچيده ای زيادی روبرو هستند. در يک مصاحبه با

روزنامه نگار زن  ۲۳۰۰گفت که از  ستانافغانژورناليست زنان  انجمن سه، شفيقه حبيبی، رئي۲۰۱۳
 .رانی امنيت شخصی شان وظيفه خبر دهی خود را ترک کرده اندنفر آنها به دليل نگ ۳۰۰تقريباً 

 
عالوه بر اخطار های مستقيم شبه نظاميان مذهبی، بسياری از زن ها با فشارهای زيادی از طرف خانوادۀ 

بزرگان خانواده ها يا به خاطر ترس  .شان روبروهستند که براين اساس مجبور به ترک وظيفه می گردند
امکان خطر از طرف طلبان ميخواهند که زن ها سيمای اجتماعی بخاطر م نزديک و يا اقوا یاز واکنشها

 .حبيبی ميگويد که اين روند در حال افزايش است .خود را کمرنگ نمايند
 
 

***** 
 

با آنها مصاحبه کرده است به خاطر مشکالت ناشی از تحوالت  CPJعموماً تعداد  اندک از کسانی که 
ترک ماده آعده ای ديگرآنها  .يت های امنيتی پيشرو خواهان ترک وظيفه شان هستندسياسی وانتقال مسوؤل

 .خشونت افزايش يابد و يا جنگ تشديد گردد ،و فرار نيستند، حتی اگر اوضاع کشور وخيم شود
 

 )UNHCR( ميليون مهاجر که از طرف کميساريای عالی پناهندگان ۲٫٦ افغانستان با آمار ۲۰۱۲در سال 
که کمتر از بيش از سه ميليون از سال  نبع پناهندگان در دنيا شناخته شدديد به عنوان بزرگترين مارايه گر

که بخواهند کشور را  مهاجر نشان ميدهد که به آن اندازه روزنامه نگاران CPJاما تحقيقات . بود ۲۰۱۱
دسترس پروگرام  در سالهای اخير شمار آمار درخواست پناهندگی که به. ترک نمايند زياد نشده است

 . حمايوی از روزنامه نگاران ما قرار گرفته است کمتر از ده مورد  بوده است
 

روزنامه نگاران تصميم بيگيرند که  یاگر بحران حوادث بعد از انتخابات افزايش يابد، ممكن است بعض
ميليون از  ۳بر جمعيت بالغ  که کابل با چرا ترك گويند )کابل(را به قصد عزيمت به پايتخت  اتيه جقر

 .امنيت نسبی برخوردار است و مکان مناسب برای پنهان شدن از انزار عمومی بشمار ميرود
 

كار ميكنند، ممكن است کشور  یرسانه هاي بين الملل یكه برا یديگران، خصوصاٌ روزنامه نگاران افغان
ر ممکن است که آسيا را به و يا بعضی ديگ همسايه مانند پاکستان ترک نمايندشان را به قصد کشور های 

خطر را قبول  بسياری از مستختدمان  خارجی، نه تمامی آنها، به يک اندازه .صورت کامل ترک کنند
  .داخلی را به خارج از کشور قبول ميكنند ینموده و مسوليت انتقال برخی از ژورناليست ها

 
کافی بهبود  ۀيشترين كشورها تا اندازنشان ميدهد كه بعد از سه تا شش ماه شرايط خطرناك ب CPJتحقيق  

يک راه حل  یگ اگرچه درخواست پناهنده .است و زمينه بازگشت مردم به وطن فراهم شده است هيافت



ين کار برای روزنامه نگاران که در خطر هستند بسيار دشوار و دردآور ااکثراً  ايده ال به نظر ميرسد،
 .ميباشد

     
CPJ  از روزنامه نگارانی که در خطر هستند درخواست می کند که تا حد ممکن در کشور خود پناهگاه

و که کشورشان را ترک کرده  بودهاين سازمان شاهد زن ها و مردهای شايسته و اليق زيادی  .پيدا کنند
 های آنهادر اين صورت دانش و مهارت . در خارج رفته اند که در آنجا با مشکالت زيادی روبره شده اند

و بدتر اين که کشورهای  .که در جامعه خودشان بی نهات کمياب است، در جايی ديگر بی ارزش ميشود
 .ه اين شکل براينددر حال توسعه مانند افغانستان نمی توانند از عهده ضياع و فرار مغزهای عالی ب

 
ران داخلي شركتهاي شرايط صلح، مثل شرايط جنگ، چيزي واضع آن است كه بدون روزنامه نگا در 

: كه پيشبيني كرد CPJ ۲۰۱۰در سال . جمع آوری خبرها با فشار زيادی مواجه ميشوند یرسانه يي برا
گزارشگران . ما ميتوانيم انتظار داشته باشيم که اخبار محلی توسط گزارشگران محلی جمع آوری گردد"

افغان ثابت کرده اند که از توانايی، مهارت، اعتبار و شجاعت الزم برخوردار بوده و آمده هستند جاهای 
اين ." خود را به خطر بياندازند هایتند جانهای  ژورناليستبروند که اژانس های خبر خارجی حاضر نيس

شايد  ۲۰۱٤ريحوادث اخدر طی  اين در حاليست که. پيش بينی تا حدود زيادی درست ثابت شده است
ند ولی در دراز مدت اين روز نامه نگاران افغان وقتاً برگرددر افغانستان م رسانه های خارجی زيادی
 .  وشش دهندخواهند بود که اخبار را پ

 
 
 

 همکاری نموده است. الهنز با تهيه نمودن اين مقهی گ-ليويا ارورش
 

باب دييتز، گردانندۀ پروگرام آسيا در سی پی جی از سر تا سر قاره برای رسانه های چون سی ان ان و هفتۀ آسيا 
به عهده گرفته اکستان، و فليپين را به شمول افغانستان، پ CPJگزارشدهی کرده است. نامبرده رهبری مأموريت ها متعدد 

 .است
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