
 برنامه پذيرش فوری

 صداها از تبعيد

 

 ۱۵جهان متوجه اوکرائين است، درباره افغانستان زياد چيزی شنيده نمی شود. از زمانيکه طالبان در 

شدند گزارشدهی شان را متوقف به کابل يورش بردند، صدها خبرنگار زن و مرد مجبور  ۲۰۲۱اگست 

گر چه کمتر  کسب به اطالعات مطمئين از اين کشور دشوار شده است. نمايند، پنهان شوند يا فرار کنند.

از آن کشور می شنويم، مگر مشکل اصلی حل نا شده باقی مانده است. برعکس: هر قدر قدرت طالبان 

شان از طريق ممنوعيت، تعقيب و بازداشت نيز  بيشتر می شود، در برابر کارکنان رسانه ای اقدامات

اين وضعيت هم در کابل، اما بويژه در واليات کشور ديده می شود، چون واليت ها  افزايش می يابد.

 اکثراً از ديد رسانه های بين المللی دور می باشند.

ه به اين توانست از اگست سال گذشت RSF -با کوششهای فراوان، سازمان خبرنگاران بدون مرز 

مگر هر روز از  کارکنان رسانه ای افغان و خانواده هايشان را به آلمان تخليه نمايد. ۱۵۰طرف 

خبرنگاران زن و مرد فرياد و درخواست کمک دريافت می کنيم که از ماهها پنهان اند يا به کشورهای 

برای آنان نيز يک راه  هر لحظه ممکن است به طالبان تسليم داده شوند. همسايه فرار کرده اند، که

 مطمئين نياز است.

طوريکه در  ما از اين سبب می پرسيم: چرا تا هنوز يک برنامه همه جانبه بشری پذيرش وجود ندارد،

قرارداد ائيتالفی آلمان اعالم شده بود؟ چرا قضايای عاجل خالف همه تعهدات، آالن زير کار قرار 

چگونه است؟ کارکنان رسانه ای چطور می توانند از خطر  وضعيت گزارشدهی در کشور فعالً  ندارند؟

 دور شوند؟ و در تبعيد کار شان چطور ادامه پيدا کرده می تواند؟

راجع به اين موضوعات کارکنان رسانه های افغانستان و آلمان می خواهند تبادل نظر نمايند و به آدرس 

وط کابل خبرنگاران بدون مرز، در يک مسئوالن سياسی آلمان علنی خطاب کنند. نهُ ماه پس از سق

خبرنگاران زن و مرد، که نشست خبری نيز نتايج يک همه پرسی با آمار دقيق و گزارشهای عينی 

آنها کجا بسر می برند؟ آرزوی  تخيله شان کامياب بود، ارائه خواهند کرد: شمار اين نفرها چند است؟

 ان دوام بدهند؟ برای اين هدف چه چيز نياز دارند؟شان چيست؟ چند تن می خواهند از تبعيد به کار ش

 نشست با:

مبينه ساعی، رئيس پيشين يک راديو افغانی، که به کمک خبرنگاران بدون مرز به آلمان پناه آورده  -

 است

 نتالی اميری، خبرنگار، نويسنده کتاب و گرداننده ويلت اشپيگل -

 (DWيک نماينده دويچه وله ) -

 

 کريستيان مهر، رئيس اجرايی خبرنگاران بدون مرزبه گردانندگی: 

  ۱۳تا  ۱۱می از ساعت  ۲۴وقت: 



 Bundesverband Deutscher Stiftungen, Forumمحل: اتحاديه فدرالی بنيادهای آلمانی 

Robert Bosch, Mauerstraße 93 in 10117 Berlin     

زنده می توانيد اين نشست به دری  آلمانی برگزار می شود. از طريق بخش-اين نشست با ترجمه دری

(https://youtu.be/DzhCV3qjgIE( و آلمانی )https://youtu.be/VTHciEqdWAI را دنبال )

 امکان پذير می باشد. grenzen.de-ohne-event@reporterثبت نام زير  نمائيد.

 

 مبينه ساعی

در بلخ در شمال  ۱۹۸۲مبينه خيرانديش ساعی يک خبرنگار راديويی افغانی است. او در سال 

او در شهر مزار  ژورناليزم تحصيل کرده است.افغانستان به دنيا آماده و در همانجا بعداً در رشته 

 ۲۰۰۳شريف راديو رابعه بلخی را بنياد گذشت، اين نخستين فرستنده راديويی در منطقه بود که از سال 

تمرکز خانم ساعی باالی موضوعات مربوط زنان بود،  رياست اين راديو را به عهده داشت. ۲۰۱۶تا 

ها صدای زنان را بلند نموده و آنان را در اين راديو وظيفه  هم در گزارشدهی و هم از طريق برنامه

می داد. در شش سال اخير خانم ساعی به حيث مدير برای سازمان غير دولتی نی کار می کرد که برای 

به  ۲۰۲۱رسانه های آزاد در افغانستان فعاليت دارد. بعد از اين که طالبان برای بار دوم در اگست 

با فاميل خود کشور را ترک نمود. بعد از سپری نمودن سه ماه در  ۲۰۲۱اکتوبر  او در قدرت رسيدند،

به کمک سازمان خبرنگاران بدون مرز به آلمان رسيد. فعال او با  ۲۰۲۲کشور آلبانيا ساعی در جنوری 

خانواده خود در ويسلخ بادن ورتمبرگ زنده گی می کند و کورس ادغام را به پيش می برد. در پهلوی 

 ه صورت داوطلبانه برای فرستنده افغانی وطن راديو/تلويزيون کار می کند.آن ب

 

 شکيال ابراهيم خيل

در واليت کاپيسا در شمال  ۱۹۸۳شکيال ابراهيم خيل يک خبرنگار تلويزيونی افغانی بوده، که در سال 

تحصيل نموده و او در  خانم ابراهيم خيل در رشته ژورناليزم پوهنتون کابل افغانستان به دنيا آماده است.

وی برای طلوع و طلوع نيوز،  ۲۰۱۶از زمان تحصيل تا  آنجا رژيم اول طالبان را تجربه کرده است.

دو فرستنده تلويزيونی معروف افغانستان کار می کرد. او در پهلوی فعاليت های ديگر، با حامد کرزی 

با اوالد خود به آلمان پناه برد. از  ۲۰۱۶در سال  رئيس جمهوری پيشين افغانستان نيز مصاحبه داشت.

به اين سو، وی در بخش افغانستان دويچه وله کار می کند. او حاال در دارمشتات اقامت داشته و  ۲۰۱۸

در بن مشغول کار می باشد. ساحه کاری او حقوق بشر، زنان، کودکان، فساد اداری و بی عدالتی با 

از کار او به حيث يکی از « رويارويی با اژدها»جايزه  محراق قربانيان آن می باشد. مستند برنده

نامزد « جايزه زنان شجاع»مشهورترين ژورنالست زن افغانستان حکايت می کند. او چند بار برای 

 Movies that»از جشنواره بين المللی فلم « جايزه فعال حقوق بشر» ۲۰۱۹گرديده و در سال 

matter ».در الهه دريافت کرده است 

  

 نتالی اميری

در مونيخ په دنيا آماده  ۱۹۷۸نتالی اميری يک خبرنگار و نويسنده آلمانی ايرانی بوده، که در سال 

خانم اميری در رشته شرق شناسی و اسالم شناسی تحصيل نموده که با استفاده از يک بورسيه  است.

https://youtu.be/DzhCV3qjgIE
https://youtu.be/VTHciEqdWAI
mailto:event@reporter-ohne-grenzen.de


 ARDبرای دفتر  ۲۰۰۷سال او در  موسسه مبادالت اکادميک آلمان به تهران و دمشق سفر کرده بود.

بدين سو  ۲۰۱۱اميری از  ،مدير همان دفتر بود. بر عالوه ۲۰۱۵در تهران آغاز به کار کرد که از 

در استانبول، اتن، روم و  BR -و بايريشر روندفونک  ARDجايگزين گزارشگران در استديو های 

و همزمان در بايريشر  ARDاو گرداندگی برنامه ويلت اشپيگل  ۲۰۱۴در سال  غيره بوده است.

را آغاز کرد. در جريان کار خود جوايز فراوانی به  Euroblick« نگاه به اروپا»روندفونک نيز مجله 

. ARD شبکه“ Tod vor Lampedusa - Europas Sündenfall„  دست آورده، مثالً برای مستند

ود چون او با او را به حيث ژورنالست برجسته سياسی ستايش نم Medium Magazinمجله 

از کشورهای بحرانی مانند سوريه و افغانستان « همدردی اما در عين حال نگاه انتقادی باالی دولتها»

برای وی هشدار داد تا پس از اين به ايران سفر نه کند. در  ۲۰۲۰وزارت خارجه در  گزارش می دهد.

ر می شود. اين کتاب صد روز منتش« بازنده شکست ناپذير -افغانستان »کتاب جديد وی  ۲۰۲۲می  ۲۱

  گيری طالبان که وی در آن زمان به افغانستان سفر کرده بود، شکل گرفت.  بعد از قدرت

  


