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صالح الدین سعیدی

بحثهای انتخابی بر میدیایی ما!
برنامۀ انتخابات  9۷مؤرخ  ۳اپریل  2019آقای فیاض را در تلویزیون با شور و شوق مشاهده میکردم .تعجب کردم
از افاده ها و طرز بحث و حتی محتوی و نتیجه گیري های بحث.
اشتراک کنندۀ برنامه بعد مقدمه ای به تشکر و سالم به شما و بیننده و کارکنان و جاروکش و باغبان و آرایشګر و
 .....به این ترتیب حد اقل سه دقیقۀ من بیننده را خورد و ضایع کرد و باز سؤال کجا و جواب به کجا و هست مواردی
که مهمان یګان پیام های شخصی خارج بحث را هم قبل از آغاز بحث بر موضوع اصلی میرساند .مسألۀ محتوی
بحث را بګذارید به جایش .
بحث و مشکل تلویزیون های آزاد با مقر در خارج و داخل کشور باز عوض بحث بر موضوع ساده مسائل بی ربط
سرخ و سبز ،راست و چپ دارند که بر مخاطب و هر کسیکه به باب دندان شان گپ نزند و
و بی مورد و ټاپه های ُ
بحث نکند فورا ً به پدر و مادر و برادر اشتراک کننده ازین ټاپه و سخنان بی مروت حواله کرده ،ګرداننده بدون
مداخله نشسته تا موهای بروت های جناب ګرداننده و مالک تلویزیون را مردم حسابی ،حساب کنیم /حساب کنید .و
خوش است که ګرداننده است ،نطاق و مبصر و همه کاره است .
ګرداننده چند بار به اشتراک کننده و اشتراک کننده چند بار به ګرداننده به شاباس و آفرین میروند و اګر شما/تو نباشي
آخر دنیا شد و به این ترتیب پنج شش دقیقۀ بیننده درین هم ضایع میشود .
و حال گوش کنید در برنامۀ جناب فیاض که سخت برایش احترام دارم و شخصیت با برنامه های خوب ژورنالستیکی
هم است .ایشان درین پروگرام و در یکی دو برنامۀ قبلی بصورت مشخص جناب را به نام شیوای شرق دعوت کرده .
طرز صحبت این ستارۀ شرق!؟ که گمان میکند مخاطبش یک دو ماستر ،داکتر و پروفیسور بیش نیستند و بقیه به لغت
پرانی هایش ګیچ و حیران حیران نګاه دارند که این آقا چه میګوید و به کدام زبان اجنه و با اجنه صحبت دارند .
حال سؤال مطرح میشود که این برنامۀ آقای فیاض برای کی است و مخاطبانش کی ها اند؟
اگر مخاطب برنامۀ تلویزیونی آقای فیاض ،انتخابات  9۷مؤرخ  ۳اپریل  2019این یک دو فیصد آشنا و بلد به این
معجون از لغات به هم ریختۀ جناب شیوای شرق از عضوی روابط بین الملل (آقای فیاض چنین معرفی کرد ،اما
معلوم نه شد کدام روابط بین الملل) باشد ،متأسفم که آنرا با این مصارف هنګفت در تلویزیون پیش کش دارند .
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اکثریت بینندگان افغان از آن ،چیزې سر در نمی آورند و ما برنامه های رادیو و تلویزیون و افاده ها را نباید چنین
پیچیده و لغات سر به سر ریخته ،معوج ،کج و پیچ دار و الی در الی و پیچیده و پېچ در پیچ سازیم.
با یک کمی دقت درین لغت پرانی ها جناب فیاض هم در موارد شبیه مهمان خود عمل میکند!
چنین برنامه ها به درد ما نمی خورند !
دقیقا ً باید درک کرد که برنامه تلویزیونی با برنامه رادیویی فرق دارد و باید فرق داشته باشند !
در موارد زیاد برنامۀ تلویزیونی به برنامه رادیو صدای مردم می ماند و بس .
و اما محتوی این برنامه مشخص :
تأکیدات آقای شیوا و بخشی از سیاسیون از کنفرانس با طالبان و اجماع کسانیکه به حضور شان شرفیاب میشوند چنین
است که درین کنفرانس ها مطالب تصویب میشود که آن مطالب و انتخاب آن حق ملت است .عازمین این خوشبختان؟!
جهت شرفیابی به حضور عده ای در قطر با تالش اوالً یک اجماع مبنی بر یک انسجام و ساختار متعهد حزبی بازهم
در چوکات همان خطای عظیم است که در قطر بر اصول و قواعد مندرج در قانون اساسی افغانستان توافق صورت
می ګیرد ،در حالیکه این صالحیت را کس در همچو اجتماعات ندارد و حتی چنین اجماع در برخی از مسائلی که در
این بحث ها مورد نظر است و افاده میشود ،ناممکن هم است .
تأکید آقای شیوا و بخشی از سیاسیون به مناسبت های مختلف ساده لوحی بیش نیست .این تحلیل ګران ګل سر سبد چه
نوع میتوانند اقالً خود را قناعت دهند که پاکستان و ایران را که برنامه های مغرضانه در قبال کشور و مردم ما
داشتند و دارند در مورد خیر ،و صلح برای ما راضي شوند ،اجماع کنند تا افغانستان حاکمیت قوی ،مستقل ،مشروع
متکی به خود داشته باشد .مردم و کشور ما به صلح و استقرار برسند .به اجماع برسند تا ما به صلح و استقرار
برسیم و از آب ،چوب ،جنګل ،قوای بشری ،سرک ،مواصالت ،بازار ،فابریکه ،جلغوزه ،ګمرک ،رابطه به عالم و
هند ،و .....خود مستقل استفاده کنیم و تصمیم بګیریم .
پاکستان چطور قبول کرده میتواند که در افغانستان حکومت قوی متکی به خود ایجاد شود تا از تمامیت ارضی خویش
دفاع کند؟ چنین اجماع خواب و خیالی بیش نیست و تمرکز به آن ضیاع وقت است !
به بقیه نتیجه گیری های بحث که حکام افغان مخالف صلح اند و  ...این آقایون از روش استکبار گویندگان طالب و
برنامه های تسلیمی افغانستان به پاکستان و برنامه های تکرار و از جمله کباړ و متالشی کردن نیروهای نظامی افغان
که به زبان طالب ارائه شد و در تصحیح باز هم به نحوی تأکید شد ،اصالً بحث نکردند و یا درک نداشتند .
چنین متخصصین و چنین راههای حل و چنین برنامه چه مشکل مردم و کشور ما را دوا خواهد کرد و چطور به
کمک آن ملت خود را تنویر کرده خواهیم توانست؟
باید به مسایل و مطالب نګاه نقدانه ،سازنده داشت و در همین ،چوکات کار کرد .
این بحث ابعاد مختلف دیګر نیز دارد اما به همین اکتفا دارم .
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