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ـگار
ـان خبرنـ
ـد زنـ
 98درصـ
در بلــخ وظایــف خــود را
از دســت داده و اکثریــت
بصــورت پنهانــی زندگــی
میکننــد.

<< صفحه 2

قتــل یــک دختــر و
پســر جــوان بــه اتهــام
رابطــهی نامشــروع در
غزنــی

کنفرانــس آنالیــن تحــت عنــوان ” آزادی بیــان زیــر ســلطهی تفنــگ و افراطیــت”
بــه مناســبت روزجهانــی آزادی مطبوعات،بــا حضــور خبرنــگاران زن از ســوی

منابــع مردمــی در والیــت نیمــروز از پیــدا کــردن جســد خفــه شــدهی یــک زن
خبــر میدهنــد ،ایــن جســد بعــد ازظهــر چهارشــنبه( ۱۴ثــور  )۱۴۰۱از ســاحهی

خبرگــزاری زنــان افغانســتان و نهــاد دموکراســی و توســعهی افغانســتان برگــزار

نادعلــی شــمال شــهر زرنــج ،مرکــز ایــن والیــت یافــت شــده اســت.

شــد.

منابــع میگوینــد ایــن زن معلــم بــود و ســاعت دو بجـهی بعــد از ظهــر از ســوی

عبــداهلل احمــدی مســوول نهــاد دموکراســی و توســعهی افغانســتان هــدف از
برگــذاری ایــن کنفرانــس را شناســایی چالشــهای خبرنــگاران و تکاپــوی راه حــل
بــرای بیــرون رفــت از وضعیــت بحرانــی رســانه هــای آزاد در افغانســتان ...

<< صفحه 3

افــراد ناشــناس اختطــاف شــد و ســپس ســاعت پنــج عصــر همــان روز جســد
خفــه شــده اش را یافتنــد.

<< صفحه 3

مســووالن محلــی طالبــان در والیــت غزنــی از قتــل یــک دختر
و پســر جــوان بــه اتهــام رابطـهی نامشــروع خبــر میدهنــد.
ایــن دختــر و پســر از ســوی بــرادر و کاکای دختــر بــه قتــل
رســیدهاند.
ســید اســحاق صالــح ســخنگوی والــی طالبــان بــرای والیــت
غزنــی بــه رســانه هــا گفــت کــه ایــن رویــداد روز گذشــته(
پنجشــنبه ۲۲،ثــور  )۱۴۰۱در ســاحهی شــهرک حکیم ســنایی
در مرکــز والیــت غزنــی رخ داده اســت.
بــه گفتـهی صالــح یــک دختــر و پســر جــوان در یــک رابطهی
نامشــروع بودنــد کــه از ســوی بــرادر و کاکای دختــر بــه ضرب
گلولــه بــه قتــل رســیدهاند کــه عاملیــن ایــن رویــداد از ســوی
طالبــان بازداشــت شــدند و تحقیقــات بیشــتر از نــزد آنــان
جریــان دارد.
در مــورد هویــت ایــن پســر و دختــر جزییاتــی ارائــه نشــده
اســت.
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 98درصــد زنــان خبرنــگار در بلــخ وظایــف خــود را از دســت داده و اکثریــت
بصــورت پنهانــی زندگــی میکننــد.

بعــد ســقوط حکومــت پیشــین و امــدن طالبــان
درب هــای رســانه هــای افغانســتان بــه روی زنان
بســته شــد و دیگــر هیــچ زنــی حــق نداشــت تــا
فعالیــت رســانه ایــی داشــته باشــد در ســومین
روز ســقوط کــه هفدهــم اگســت  ۲۰۲۰بــود بــه
… کارمنــد رادیــو تلویزیــون ملــی کابــل اجــازه
ورود داده نشــد و همینگونــه در تمامــی والیــات
بــه هیــچ زنــی اجــازه داده نشــد تــا بــه کار و
فعالیــت شــان در رســانه هــا ادامــه بدهنــد.
بــا ایــن حــال خبرنــگاران همه بــه فکــر راه نجات
شــدند و تعــدادی کشــور را بــه قصــد مهاجــرت
تــرک کردنــد و تعــدادی هــم در گوشــه و کنــار
بصــورت مخفیانــه زندگــی میکننــد و ارزگاهــی
تغییــر موقعیــت میدهنــد تــا طالبــان گیــر شــان
نکننــد.
بــا ایــن همــه ،بربنیــاد آمــار نهادهــای دفــاع از
رســانههای آزاد افغانســتان میگویــد ٬از زمــان

ورود طالبــان بــه کابــل ،فعالیــت  ۱۵۳رســانه در  ۲۰والیــت کشــور متوقــف شــد ه و در بســیاری از رســانهها بــرای خانمهــا
هــم اجــازه فعالیــت داده نمیشــود کــه ایــن تنهــا بــا آغــاز ورود طالبــان بــود و بــا گذشــت هــر روز بــه ایــن رقــم و ایــن
قیــودات افــزوده میشــود.
ســمیرا (نــام مســتعار) یکــی از خبرنــگاران بلــخ کــه فعــا بصــورت پنهانــی زندگــی میکنــد میگویــد زندگــی واقعــا برایــش
دشــوار شــده اســت و چالــش هــای زندگــی ,مشــکالت امنیتــی ,مشــکالت اقتصــادی ,مشــکالت روحــی و روانــی و تــرس از
مــرگ وی را افســرده ســاخته اســت و دیگــر امیــدی بــرای زندگــی نــدارد.
او مــی افزایــد“ :بیشــتر از شــش مــاه میشــود کــه مــا در خانــه بســر میبریــم وظایــف خــود را از دســت دادیــم در ضمــن از
همــه حقــوق انســانی و طبیعــی خــود مــا محــروم شــدیم امــروز مــا بــر عــاوه کــه کار خــود را از دســت دادیــم ضربــه شــدید
اقتصــادی وارد شــد بــرای مــا کــه مــا میتوانســتیم قبــا کار کنیــم و از زحمــت و تــاش خــود بتوانیــم مصــارف خــود را پــوره
کنیــم امــا امــروز ایــن حــق از مــا گرفتــه شــده مــا بیــکار شــدیم در ضمــن فعالیــت کــه در اجتمــاع داشــتیم میتوانســتیم
مصــروف باشــیم آنــرا هــم از دســت دادیــم و یــک ضربــه شــدید روحــی هــم بــرای مــا وارد شــده بخاطــر بیــکاری بــودن در
خانــه کــه ایــن بــرای مــا خیلــی گــران تمــام میشــود و در ضمــن مــا امــروز نــه تنهــا ایــن کــه حــق کار کــردن را فعــا در
رســانه نداریــم مــا حــق بیــرون برآمــدن بــه گونــه آزاد را هــم از خانــه نداریــم یعنــی آزادی مــا هــم ســلب شــده و انتخــاب
لبــاس از مــا ســلب شــده مــا نمیتوانیــم بــه دل خــود لبــاس بپوشــیم یــا هــم نــوع پوشــش خــود را انتخــاب کنیــم بایــد از
خانــخ کــخ بیــرون میشــویم یــا چــادری داشــته باشــیم یــا هــم حجــاب بــه رنــگ ســیاه بایــد باشــد کــه اینهــا همــه اش نــه
تنهــا اینکــه اینهــا میخواهنــد جایــگاه زن را نشــان بدهنــد در یــک جامعــه اســامی نــه تنهــا ایــن مــورد اســت بلکــه هنــوز بــه
ایــن عقیــده هســتند کــه یعنــی زنــان هیــچ حــق از خــود ندارنــد هــر آنچــه کــه دولــت ویــا امــارت اســامی میگوینــد بایــد
اینهــا آنــرا بپذیرنــد حاالنکــه امــروز زنــان بیســت ســال قبــل مــا نیســتیم مــا تحصیــل کردیــم کار کردیــم و تجربــه بیشــتر
از یــک دهــه کار و فراگیــری دانــش و تحصیــل را داریــم چــرا امــروز مــا آزاد نیســتیم و بــه ذوق و ســلیقه خــود نمیتوانیــم
کــه برویــم بیــرون از خانــه و کار کنیــم و تحصیــل کنیــم تمــام ایــن حقــوق از مــا گرفتــه شــده کــه امیــدوار هســتم توجــه
جــدی صــورت بگیــرد از طــرف جامعــه ملــل و بتواننــد همیــن مشــکالت کــه مــا زنــان امــروز در افغانســتان بــا آن مواجــه
هســتیم یــک راه بیــرون رفــت بــرای ایــن پیــدا شــود چــون فضــا و شــرایط بــرای مــا خیلــی قیــد شــده و زندگــی کــردن
هــم خیلــی دشــوار شــده”.
در همیــن حــال حریــر (نــام مســتعار) یکــی دیگــر از خبرنــگارن بلــخ میگویــد از روز آمــدن طالبــان تاکنــون هشــت بــار تغییر
موقعیــت داده و از یــک والیــت بــه والیــت دیگــر رفتــه اســت تــا بتوانــد زنــده بمانــد ولــی یــک مــاه نمگــذرد کــه طالبــان
موقعیــت او را پیــدا میکننــد و بــاز هــم مجبــور میشــود جــای دیگــری بــرای خــود پیــدا کنــد.
او میگویــد تــازه چنــد روز از زندگــی مشــترک او گذشــته بــود و تمــام زندگــی و خانــه ای کــه او و همســرش بــرای خــود
ســاخته بودنــد رهــا کردنــد و خانــه بــدوش و آواره بــرای زنــده مانــدن تــاش میکننــد امــا نمیدانــد تــا چــی مــدت میتوانــد
موفــق شــود و خــود را نجــات بدهــد
او ســختی هــای را کــه کشــیده چنیــن بیــان میکنــد“ :مــن زندگــی کــه بــا تمــام خــون دل ســاخته بــودم و آرزو داشــتم بــا
همســرم زندگــی رویایــی خــود را آنجــا ســپری کنــم ولــی نتوانســتم حتــا یــک مــاه هــم آنجــا زندگــی کنــم و خانــه بــدوش
و آواره شــدم در نبــود مــن طالبــان پشــت درب خانــه امرفتــه انــد و از اطرافیــان و همســایه هایــم در مــورد مــن پــرس و جــو
کــرده انــد خانــه ام را تالشــی کردنــد برایــم خیلــی ســخت اســت وقــت میبینــم همســرم بخاطــر مــن وظیفــه و زندگــی خــود

را تــرک کــرده و بــا مــن هــر لحظــه در فــرار اســت در ایــن هفــت مــاه هرچــی داشــتم را فروختــم و مصــرف نقــل مــکان و
خــوراک مــا کردیــم امــا دیگــر فکــر میکنــم بــه آخــر رســیدم چــون دیگــر نــه پولــی دارم و نــه هــم زر و زیــوری همســرم
هــم کــه بخاطــر مــن از وظیفــه اش اخــراج شــد حــاال حیــران و نگــران مانــده ام کــه چــی کار کنــم و بــه کــدام درب بــروم”.
در همیــن حــال بهــار (نــام مســتعار) یکــی دیگــر از خبرنــگاران زن در بلــخ حکایــت بــی سرنوشــت شــدن خــود را چنیــن
میکنــد“ :مــن کــه قبــا در رســانه کار میکــردم همچنــان در کنــار کارهــای رســانه ای کار هــار اجتماعــی و فرهنگــی نیــز
انجــام میــدادم کــه زندگــی پرتحریــک وخیلــی عالــی داشــتم ولــی بعــد از ســقوط دولــت و آمــدن امــارت و دســتاورد هایــم
بــه کلــی نابــود شــد و نــه فعالیــت رســانه ای داریــم نــه میتوانیــم در جامعــه فعالیــت نمایــم کــه ایــن حالــت خــود بــر روح
و روانــم صدمــه وارد نمــوده همچنــان مشــکالت اقتصتــادی را نیــز برایــم بوجــود آورده ولــی باهــم تــاش کــردم تــا بتوانــم
یــک کار غیــر مســلکی بــرای پیشــبرد زندگــی ام نمایــم کــه متاســفانه ایــن فعالیــت هــا را بــا تــرس و هــراس انجــام میدهــم
و بابــت امنیــت خــود خیلــی نگرانــم چــون در ایــن روز اخیــر احســاس ناامنــی میکنــم چــون در جریــان کار بــا حرکــت هــای
ناخوشــایند عســاکر امــارت روبــرو شــدم کــه هنــگام رفتــن بــه وظیفــه و بیــرون شــدن از خانــه یــک دلهــره ای ناخــوش بــه
وجــودم میرســد کــه فکــر و ذهنــک را خیلــی درگیــر میســازد”.
از ســوی هــم تعــداد زیــادی از رســانه هــا و خبرنــگاران بــه دلیــل ضعــف اقتصــادی نتوانســتند بــه فعالیــت خــود ادامــه
بدهنــد و پولــی بــرای پرداخــت مــزد کارمنــدان خــود نداشــتن و مجبــور شــدند درب رســانه هــای شــان را ببنندنــد ,و در
کنــار ایــن بــا فرمــان تــازه طالبــان کــه هیــچ رســانه حــق نــدارد نشــرات تولیــدات رســانه ای و ســینمایی کشــور هــای
خارجــی را داشــته باشــد و صــدا و تصویــر زنــان هــم نبایــد در رســانه هــا باشــد رســانه هــا را بــه ناکجــاه گاه بــرده و مجبــور
هســتند بــه فعالیــت خــود توقــف بدهنــد.
حســینا کــه قبــا کارمنــد یکــی از رســانه هــای خصوصــی بــود و اکنــون بیــکار اســت و در خانــه بســر میبــرد چنیــن
میگویــد”:ورود طالبــان در افغانســتان بیشــتر از دیگــر اقشــار جامعــه روی خانــم هــا تاثیــرات منفــی زیادتــر گذاشــته از جملــه
زنــان خبرنــگار کــه میتوانــم بگویــم در والیــت بلــخ از حــدود صــد در صــد فعــا بیشــتر از نــود در صــد شــان بیــکار شــدند.ودر
وضعیــت بســیار بــدی قــرار دارنــد ویــک شــمار بســیار انــدک و انگشــت شــماری کــه کار میکننــد ممکــن بــه دلیــل وضعیــت
بــدی اقتصــادی شــان از روی ناگزیــری کار میکننــد ان هــم یــا اینکــه هویــت شــان پنهــان اســت یــا اینکــه بشــکلی کار
میکننــد کــه هویــت شــان آشــکار نشــود اگــر کار میکننــد نمیتواننــد واقعیــت هــای عینــی کــه در جامعــه بــه تصویــر بکشــند
و بــه نحویــی کار میکننــد کــه فقــد همــان مــزد خــود را بدســت بیاورنــد و روزگار خــود را بچالننــد در کل در یــک وضعیــت
نــا بســامان و بســیار ســخت قــرار دارنــد زنــان خبرنــگار در والیــت بلــخ در کل در تمــام افغانســتان و فکــر مــی کنــم والیــت
بلــخ بیشــتر نســبت بــه مرکــز از ایــن ره گــذر متاثــر شــده خبرنــگاران بیشــتر بیــکار شــدند وعلــت ایــن کــه خبرنــگاران زن
بیــکار شــدند ایــن اســت کــه اکثریــت رســانه هــا در بلــخ فعالیــت داشــتند رســانه هــای محلــی او هــا هــم بنــا بــر وضعیــت
بــد اقتصــادی رســانه هــای محلــی بســته شــده و همــان خبرنــگار هــای کــه شــاغل بودنــد بیــکار شــدند ویــا کارکنــان رســانه
یــی در کل کــه در برنامــه هــای اجتماعــی و تفریحــی مصــروف بودنــد آنهــا محدویــت هــای کــه در رســانه هــا وضــع شــد و
برنامــه هــا از بیــن رفــت و یــا برداشــت شــد آنهــا کار خــود را از دســت دادن وفعــا بیــکار اســتند”.
ایــن درحالیســت کــه حــدود چهــار مــاه پیــش تنهــا پنــج درصــد از خبرنــگاران زن در افغانســتان در در وظیفــه هــای شــان
باقــی مانــده بــود امــا بــا گذشــت زمــان فعــا ایــن فیصــدی نیــز بصــورت چشــم گیــری کاهــش یافتــه و تنهــا تعــدادی
انگشــت شــماری آن هــم بصــورت پنهانــی و بــا نــام هــای مســتعار کار میکننــد.
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آزادی بیان زیر سلطهی تفنگ و افراطیت
آنالیــن

گزارشــها و حتــی برنامــه

کنفرانــس

تحــت عنــوان ” آزادی

هــای تلویزیونــی را فلتــر

بیــان زیــر ســلطهی

میکننــد و ســپس

تفنــگ و افراطیــت” بــه

اجــازهی نشــر میدهنــد.

روزجهانــی

خانــم منیــر معتقــد

مطبوعات،بــا

اســت کــه زیــر ســلطهی

حضــور خبرنــگاران زن

طالبــان آزادی بیــان

از ســوی خبرگــزاری

و آزادی مطبوعاتــی

زنــان افغانســتان و نهــاد

وجــود نــدارد و شــبکه

دموکراســی و توســعهی

هــای اجتماعــی جــای

افغانســتان برگــزار شــد.

مطبوعــات آزاد را پــر

عبــداهلل احمدی مســوول

کــرده اســت.

نهــاد دموکراســی و

خانــم منیــر همچنــان

افغانســتان

بــا اشــاره بــه محاکم ـهی

هــدف از برگــذاری ایــن

خالــد قــادری یکــی از

مناســبت
آزادی

توســعهی

منابــع مردمــی در والیــت نیمــروز از پیــدا کــردن جســد
خفــه شــدهی یــک زن خبــر میدهنــد ،ایــن جســد بعــد
ازظهــر چهارشــنبه( ۱۴ثــور  )۱۴۰۱از ســاحهی نادعلــی
شــمال شــهر زرنــج ،مرکــز ایــن والیــت یافــت شــده اســت.
منابــع میگوینــد ایــن زن معلــم بــود و ســاعت دو بجـهی
بعــد از ظهــر از ســوی افــراد ناشــناس اختطــاف شــد و
ســپس ســاعت پنــج عصــر همــان روز جســد خفــه شــده
اش را یافتنــد.
بــه گفتـهی مــردم محل ممکــن اســت وی توســط چادرش
خفه شــده باشــد.
تــا هنــوز علــت و انگیــزهی ایــن رویــداد مشــخص نشــده
اســت .مســؤوالن طالبــان در نیمــروز نیــز در ایــن مــورد
چیــزی نگفتهانــد.
خبرگزاری زنان افغانستان

کنفرانــس را شناســایی چالشــهای خبرنــگاران و تکاپــوی راه حــل بــرای بیــرون رفــت از

نویســندگان افغانســتانی گفــت کــه اکنــون شــهروندان افغانســتان در فضــای مجــازی هــم

وضعیــت بحرانــی رســانه هــای آزاد در افغانســتان عنــوان نمــود.

حــق ابــراز نظــر و عقیــده را ندارنــد زیــرا طالبــان مخالفیــن شــان را بــه حــرم نوشــتن و ابــراز

آقای احمدی با اشاره به اوضاع نابسامان رسانهگری در افغانستان گفت:

نظــر در بنــد میکشــد و محاکمــه میکنــد.

” بــا آمــدن طالبــان در افغانســتان فعالیــت رســانه هــا و نطبوعــات نیــز ماننــد دیگــر ســاختار

درهمیــن حــال حمیــرا ثاقــب مســوول خبرگــزاری زنــان افغانســتان بــا قــدر دانــی از فعالیــت

هــای دموکراتیــک بهــم ریخــت و بخــش عظیمــی از خبرنــگاران کارکشــته مجبــور بــه تــرک

هــای خبرنــگاران زن زیــر ســلطهی طالبــان بــرای حفــظ دســتاوردهای زنــان خبرنــگار قــدر

وطــن شــد و خبرنگارانــی کــه تحــت ســلطهی طالبــان فعالیــت میکننــد همــه روزه مــورد

دانــی نمــوده و افــزود کــه بعــدواز حاکمیــت طالبــان از نقطــهی افغانســتان کــه صــدای

آزار و اذیــت قــرار میگیرنــد ،شــکنجه میشــوند و حتــی جــان باختنــد”.

اعتــراض و نخالفــت بــر علیــه طالبــان بلنــد شــده اســت صــدای زنــان افغانســتان بــوده اســت

آقــای احمــدی عــاوه نمــود کــه زنــان خبرنــگاران بخاطــر تــرس و نگرانــی از خشــونت طالبان

امــا حکومــت سرپرســت طالبــان همــواره ایــن صداهــا را ســرکوب کــرده اســت.

حتــی در روز آزادی مطبوعــات بــا نــام هــای مســتعار بــا رســانه هــای بیرونــی مصاحبــه

وی با اشاره به فعالیت های اعتراضی زنان معترض در خیابان های کابل گفت:

میکننــد و از وضعیــت زنــان گــزارش میدهنــد.

” زنــان افغانســتان امــروز اجــازه ندادنــد کــه معاملــه گــران تاریــخ یــک بــار دیگــر بــر جســد

انیســه شــهید یکــی از خبرنــگاران معــروف افغانســتان کــه بــا آمــدن طالبــان بــه کشــورهای

زنــان بــه معاملــه بنشــینند و زنــان را بــه زور در کنــج خانــه دفــن کننــد ،خبرنــگاران گمنــام

خارجــی پناهنــده شــده دریــن کنفرانــس گفــت کــه وی هیــچ گاهــی تصــور حاکمیــت

و شــجاع مســولیت خــود دانســته و ظلمــی کــه بــر مــردم افغانســتان روا داشــته میشــود را

دوبــارهی طالبــان را نداشــت کــه منجــر بــه مــرگ آزادی بیــان و رســانه هــا در افغانســتان

روایــت میکننــد”.

شــده اســت.

خانــم ثاقــب عــاوه نمــود کــه وزارت اطالعــات و فرهنــگ طالبــان بــه رســانه هــای فعــال در

“مــا متاســفانه امســال در روزجهانــی آزادی مطبوعــات در ســوگ از دســت دادن آزادی بیــان

حــوزهی مســایل زنــان تحــت حاکمیــت شــان اجــازهی فعالیــت نــداده اســت ازینــرو اکثــر

و مطبوعــات در افغانســتان نشســتیم ،گــروه طالبــان یــک روز پــس از حاکمیــت شــان در

خبرنــگاران گمنــام و بــی هویــت فعالیــت رســانهای میکننــد تــا وضعیــت زنــان و کــودکان

انــس حقانــی بــرادر ســراج الدیــن حقانــی یکــی از اعضــای

افغانســتان دروزاهی تلویزیــون ملــی را بــه روی زنــان بســته کــرد و خبرنــگاران تحت ســلطهی

را پوشــش دهنــد و محرومیــت و مظلومیــت ایــن روزهــای افغانســتان را روایــت کننــد.

ارشــد طالبــان میگویــد کــه مکاتــب متوســطه و لیســه،

طالبــان اجــازهی پوشــش هــر خبــر و گــزارش را ندارنــد و همچنــان هیــچ شــهروندی تحــت

اشــتراک کننــدگان ایــن کنفرانــس از خبرنــگاران افغانســتان مقیــم خــارج از کشــور خواســتند

بـهزودی بـهروی دختــران بازگشــایی خواهــد شــد.

حاکمیــت طالبــان حــق اعتــراض را نــدارد”.

کــه بــرای یــک تغیــر سیاســی در افغانســتان جامعــه جهانــی و دیگــر جهانیــان را بــه چالــش

حقانــی امروز (چهارشــنبه ۱۴ ،ثور ) ۱۴۰۱در یک نشســتی

وی همچنــان میگویــد کــه افــراد طالبــان بــدون درنظرداشــت قوانیــن بــا ســاح و تفنــگ

بکشــد تــا دیگــر اینگونــه خبرنــگاران بــا دســت و بــال بســته بــه تماشــای مــرگ آزادی بیــان

مردمــی در والیــت خوســت گفــت کــه در روزهــای آینــده

وارد اتــاق هــای خبــری رســانه هــا میشــود و کارمنــدان رســانهای را بــه جــرم نوشــتن خبــر

و آزادی مطبوعــات ننشــینند.

یــک نشســت بــا حضــور علمــای دیــن برگــزار خواهــد

و گــزارش بــا خــود میبرنــد و پــس از شــکنجهی زیــاد آزاد میکننــد.

بــه بــاور اشــتراک کننــدهگان ایــن کنفرانــس تنهــا راه عبــور ازیــن بحــران ،ایجــاد یــک تغیــر

شــد و بازگشــایی مکاتــب دخترانــه ،موضــوع اصلــی ایــن

بــه گفتـهی خانــم شــهید مقامــات طالبــان بــا زنــان خبرنــگار مصاحبــه نمیکنــد و در برنامــه

سیاســی در ســاختار حکومــت افغانســتان اســت.

نشســت اســت.

هــای تلویزیونــی کــه مجــری آن زنــان باشــند شــرکت نمیکننــد.

لطیفه سادات موسوی

او دریننشســت بــه مــردم والیــت خوســت گفتــه اســت

بازگشایی مکاتب
دخترانه پس از نشست
علمای دین

درهمیــن حــال مکیــه منیــر یکــی از روزنامــه نــگاران زن در افغانســتان دریــن کنفرانــس

کــه طالبــان مخالــف آمــوزش دختــران نیســتند.

گفــت کــه طالبــان محتــوای نشــراتی رســانه هــا را بــه نفــع خــود تغیــر دادنــد و خبرهــا و

قــرار بــود مکتبهــای دخترانــه پــس از ماههــا تعطیلــی

بــا افزایــش محدودیــت علیــه زنــان و دختــران در افغانســتان و حجــاب اجبــاری شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحــد از برگــزاری یــک نشســت خبــر میدهــد.

ایــن نشســت بــه پیشــهاد نمایندگــی دایمــی نــاروی فــردا ( پنجشــنبه ۲۲ ،ثــور  )۱۴۰۱در
ســازمان ملــل برگــزار میشــود.

ایــن نمایندگــی در یــک تویتــی نوشــته اســت کــه هــدف از برگــزاری نشســت فردا ،رســیدگی

بــه افزایــش محدودیــت علیــه حقوقبشــر و آزادیهــای دختــران و زنان در افغانســتان اســت.

دیبــورا الینــز نماینــدهی ویــژهی دبیــرکل ســازمان ملــل در افغانســتان نیــز ســخنرانی خواهــد

کر د .

کشته و زخمی شدن دو زن در جاغوری
منابــع محلــی در ولســوالی جاغــوری والیــت غزنــی از جــان باختــن یــک زن و زخمــی شــدن
دختــرش در پــی یــک حملـهی مســلحانهی افــراد ناشــناس خبــر میدهنــد.
بــه گفتــهی منابــع ،ایــن رویــداد پنجشــنبه شــب هفتــه گذشــته ( ۲۲ثــور) در روســتای
سنگماشــه از مربوطــات مرکــز جاغــوری رخ داده اســت.
در ایــن حملــه یــک زن جــان باختــه و دختــرش زخمــی شــده و در حــال حاضــر در شــفاخانه
تحت تــداوی قــرار دارد.
تاکنــون انگیــزهی ایــن حملــه روشــن نیســت و کســی هــم در ایــن زمینــه دســتگیر نشــده
اســت.
منابــع مردمــی گفتــه انــد کــه شــوهر ایــن زن از دوســتان و همــکاران مســئوالن محلــی
طالبــان در جاغــوری اســت و چنــدی پیــش ســران طالبــان را در خانـهاش مهمــان کــرده بــود.

بعــد از نــوروز  ۱۴۰۱در ســوم حمــل ســال جــاری در
سراســر کشــور بازگشــایی شــوند امــا وزارت معــارف طالبان
در همــان روز اعــام کــرد کــه مکتبهــای متوســطه و
لیسـهی دخترانــه تــا امــر ثانــی همچنــان بســته میماننــد.
ایــن امــر طالبــان بــا واکنــش هــای منفــی گســترده روبــرو
شــد و نهادهــای ملــی و بیــن المللــی خواهــان بازگشــایی
بــی قیــد و شــرط مکاتــب دخترانــه از ســوی طالبان شــدند.
بــا وجــود فشــارهای جامعــهی جهانــی امــا طالبــان بــه
بازگشــایی مکاتــب دخترانــه تــن نــداده انــد.
خبرگزاری زنان افغانستان
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Celebrating World Press Freedom Day
in Kabul

The Office of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) said in a press release that the Office, in cooperation with UNESCO, celebrated World Press
Freedom Day in Kabul.
“The event hosted a number of Afghan journalists and media advocates and provided an opportunity to discuss the small and limited media space in the country and ways to
address it,” the statement said.
UNAMA Deputy Director-General Matthew Nodson paid tribute to the hard-working journalists for their determination and perseverance.
“Let me assure you that UNAMA and the United Nations family in Afghanistan stand by you in full solidarity with your call for immunity, professional independence and a free
press,” he said.
TOLOnews chairman Khaplwak Sapai spoke on behalf of the Afghan media community at the event, calling for the support of journalists from the United Nations and the
international community.
He warned that otherwise the structure of the Afghan media would be destroyed due to the restrictive environment and the financial crisis.
UNESCO said in a statement read at the conference that it was concerned about the detention of journalists and the increase in restrictions on media freedom. It called on
everyone to support the freedom of the press and the right of journalists to carry out their duties without fear of arrest or intimidation.
In a joint video message, Richard Bennett, Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan, and Irene Khan, Special Rapporteur on the promotion and
protection of freedom of expression and expression, called on the authorities to recognize a free, pluralistic and independent media. Recognize and respect it and act in
accordance with Afghanistan’s obligations under international human rights instruments related to freedom of opinion and expression.
May 3 coincides with World Press Freedom Day, but UNAMA is celebrating it today.
Reporter: Latifa Sadat Mosavi

