
 افغانستان آزاد هایرسانه از حمایت مرکز «نی»

 

 . است یافته افزایش برابر چهار خبرنگاران شدن کشته گذشته سال چهار در* 

 . اند شده کشته یی رسانه کارمند و خبرنگار سه و پنجاه ؛2018 تا 2015 سال از* 

 . اند شده کشته خبرنگار دو و چهل ؛2014 تا 2001 از که حالی در* 

 گونۀ به سال چهارده جریان در آن از پیش و اند شه کشته خبرنگار سیزده میانگین گونۀ به ملی وحدت حکومت سال هر در یعنی

 .اند شده کشته خبرنگار سه سال هر در میانگین

  شدند کشته ملی وحدت حکومت سال چهار در ییرسانه کارمند 53

 خبرنگار 53 میالدی 2018 الی 2015 سال از افغانستان آزاد هایرسانه یکننده حمایت نی، دفتر هایرسانه باندیده هاییافته براساس

 کارمند و خبرنگار 42 سال، 14 در یعنی میالدی 2014 الی 2001 سال از که است حالی در این است، شده کشته ایرسانه کارمند و

 . است شده کشته ییرسانه

. کرد اعالم کابل در سنبله 19 دوشنبه امروز خبری نشست یک در را آمار این افغانستان آزاد هایرسانه یکننده حمایت نی دفتر

 هر لیم وحدت حکومت در میانگین طور به که دهدمی نشان آمار این: »گفت خبری نشست این در نی دفتر رییس خلوتگر عبدالمجیب

 شده کشته خبرنگار 3 سال هر میانگین طور به ملی وحدت حکومت از قبل سال 14 در که حالی در است شده کشته خبرنگار 13 سال

 .«اند

 56 و کرزی آقای حکومت سال 12 در آن درصد 44 خارجی و داخلی شده کشته خبرنگار 95 مجموع از گفت چنانهم خلوتگر آقای

 . اند شده کشته ملی وحدت حکومت سال چهار در آن درصد

 عمق ددهمی نشان که است گذشته سال چهار در خبرنگاران شدن کشته برابری چهار افزایش دهنده نشان آمار این: »گفت خلوتگر آقای

 .«است چقدر ملی وحدت حکومت در فاجعه

 تروریستی حمله چنانهم و شدند کشته ییرسانه کارمند و خبرنگار 9 که کابل درک شش در ثور دهم تروریستی حمله به توجه با

 هدف ا  عمد خبرنگاران که است باور این به نی شد، ییرسانه کارمند دو شدن کشته به منجر که کابل غرب در سنبله 14 سیاه چهارشنبه

 .گیرندمی قرار

 یعدل طب در خبرنگاران هایجسد چنانهم و سیاه چهارشنبه تروریستی حمله از آمده بدست تصویری هاینوار: »گفت خلوتگر آقای

 ردمو عمدا   دادمی نشان که بودند متالشی حدی به جسدها اند، نشده برابر انفجار این در تصادفی طور به خبرنگاران که دهدمی نشان

 .«اند گرفته قرار هدف

 : سیاه شنبه چهار مورد در هایپرسش

 وردهآ وجود به را هایپرسش برداشتند زخم دیگر کارمند پنج و کشته ییرسانه کارمند دو آن در که سیاه چهارشنبه تروریستی حمله

 نصف موتر این در کندمی خنثی را انفجاری مواد که یآله دهدمی نشان منفجره مواد از مملو موتر از رسیده نشر به تصاویر. است

 تغییر را امواج طول که دارد را این قدرت و توانایی( جمر) آله این است، کرده ارایه دفاع وزارت که اطالعات براساس است، شده

 از شتربی تفاوت با قرارداد هدف را خبرنگاران که سیاه چهارشنبه در دوم انفجار: »گفت خلوتگر آقای. نگیرد صورت انفجار و بدهد،

 از وندهش کنترول بمب بلکه نبوده ساعتی بمب از ناشی انفجار این که دهدمی نشان این و است گرفته صورت اول انفجار از دقیقه 45

 یروهاین و برداشتند را جمر که داشتند فرصت قدراین تروریستان واقعن بوده، موجود موتر روی جمر که این به توجه با بوده، دور راه

 از یدجد تهدید تواندنمی تخنیکی ازنظر شودمی استفاده انفجاری مواد سازیخنثی برای که را( جمر) یآله دوم، نشدند؟ متوجه امنیتی

 .«بدهد پاسخ هاپرسش این به باید افغانستان حکومت کند؟ خنثی را دور راه

 متوقف نحوی به را تروریستی حمالت از زنده پوشش دارد تالش حکومت رسدمی نظر به نی، دفتر به رسیده هایگزارش براساس

 حق شود،می هم زنده پوشش شامل که اطالعات به دسترسی حق افغانستان، اساسی قانون 50 ماده اساس بر: گفت خلوتگر آقای. بسازد



 نخبرنگارا ویژه به شهروندان، جان حفظ چنانهم. بگیرد مردم از را حق این ایبهانه هیچ به تواندنمی کس هیچ است، افغانستان مردم

 .«رودمی سوال زیر حاکمیتش بدهد امنیت تواندنمی اگر و بدهد امنیت و باشد حاکم باید حکومت است، حکومت یعمده وظایف از

 اناییتو تروریستی، رویدادهای زنده پوشش جریان در اگر که کندمی پشنهاد حکومت به افغانستان آزاد هایرسانه یکننده حمایت نی

 نظر از که نهادهای و بدهد، اجازه دوباره را( درون هایکمره) پهبادها طریق از پوشش یشیوه باید ندارد، را خبرنگاران امنیت تامین

 از برداریمفل اگر و. بدهند پوشش را هارویداد پهبادها طریق از که بتوانند هاتلویزیون تمام تا کنند کمک دارند را امکانات این تخنیکی

 موظف تروریستی رویدادهای جریان در را ایویژۀ نیروی باید صورت این در شود،می عنوان سازمشکل حکومت برای پهبادها طریق

 . کند حفظ را خبرنگاران مصونیت و امنیت تا بسازد

 2018سال                                             2017 سال

 ماه 9مورد خشونت در  94                 میالدی 2017 الس در مورد 153

 مورد قتل 15                                          قتل مورد 20

 مورد زخمی 16                                      زخمی مورد 39

 مورد تهدید 20                                        تهدید مورد 44

                           مورد بازداشت 3                                    بازداشت مورد 13

 مورد اهانت 9                                         اهانت مورد 4

 مورد ضرب و شتم 25                              مورد ضرب و شتم 23

 


