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 عنوان

 افغانستان ان دریب یآزاد رسانه ها، دولت و

 ومسقسمت 

 

 

 

 

 

 

 
 

  که به آزادی بیان، یمیهنی، رسانه های رسانه ها، رسانه های ملی و سخنی داریم از»

  اعتقاد دارندقلم  عقیده و

 «روشن اندیشی )بهار( پیوست به آن مروری می کنیم به تلویزیون روشنگری و و

 

 یتیامن یپرابلم ها و یت کنونیحاکم رسانه ها ،

خود  یو خشونت به حد اعال یناامن تر شده، یطالبان قو افته،یت قانون گسترش نیحاكم  ن دولت،یر پرچم ایدر ز

ان یكند و همه ساله بر تعداد مبتال یم یست هزار نفر را قربانیسل ساالنه ب یماریب دا كرده،یت پیفقر عموم ده،یرس
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دولت به حد صفر  ییس جمهور و كارآیاعتماد مردم به رئ شود، یگر افزوده میهشتاد هزار نفر د یمارین بیبه ا

 به بازار فروش محصوالت یت مال التجاره خارجیك ماركیافغانستان مانند  كند، یداد میهمچنان ب یفساد ادار ده،یرس

مهاجرت ها از  ل شده،یت تبدیخاص یصد مصرف كننده بیگر به كشور صد فیبعبارت دو  یخارج یكشورها

و  ییربنایز یمخصوصاً در پروژه ها یكار بازساز كنند، یسرگرفته شده و جوانان گروه گروه از كشور فرار م

  ده است.یك ارمان فراموش شده مبدل گردی، متوقف، و به یگریش از هر زمان دیعام المنفعه، در حال حاضر ب

 ن صورتیادیبزرگ و اصالحات بن یك خانه تكانید یالت دولت بایكند كه در تشك ین فكتورها حكم میمجموع ا 

 ند پرابلم مواد مخدر، راهیگو یم باشد. یر نمیاك است و اصالح پذین دولت، دولت تریسفانه اأرد، اما ظاهراً و متیبگ

اگر مواد مخدر راه  مواد مخدر است. یایماف ین شده از سویات تلقیك دروغ محض و ادبین یا یول ندارد،  یحل فور

 ؟ن ببردیصد مزارع كوكنار را از بیف نودش از یندارد پس چرا مال عمر توانست در ظرف فقط چند ماه ب یحل فور

 كا، ناتو و دولت افغانستان، كمتر از قدرت مال عمر است؟یمراا قدرت یآ

ن گونه بن بست ها را بشكند و یتواند ا یم یت و صداقت داشته باشد به آسانیقاطع، یاسیس ۀك دولت، ارادیهرگاه 

 مواد مخدر نجات دهد. یونیافغانستان را از طلسم اف

 

 یتیامن یدربحران ها ینقش خارج

 

 ناامنی کننده است و و حضور نیروهای خارجی، نگران کنم دهه از سقوط طالبانیاوضاع افغانستان با وجود گذشت 

ً یروهای خارجی ن .دها همچنان ادامه دار هر اقدامی که بخواهند  مین امنیت خودأنیروهای انگلیسی برای ت خاصتا

بیش از پیش به کشت خشخاش  ساز باعث شده تا مردم افغانستان های درآمد فقدان راه. دهند فراتر از وظایف انجام می

های مالی در عمل  باره باعث شده سرریز کمک این در های سازنده دولت روی بیاورند و همچنین نبود برنامه

 .اقتصادی نرسانده باشد ای به بازسازی و بهبود اوضاع فایده

 یبه خصوص صدا یگرید یاسلحه هر صدا یر از صدایتفنگ بود، و غ ین صداها صدایها در كشور، بلندتر سال 

 یچ شنونده ایها به گوش ه ادین فریشد، و طن یها شكسته م ت خاموش جامعه در گلویاكثر یت و حق خواهیمظلوم

 ییبایز  ها، یدنی، دمسائلاد یبود كه با حجم ز ینیجهان، افغانستان تنها سرزم یان كشورهاین گونه در مید. همیرس ینم

كه از آن خودش باشد نداشت و  یریتصو  ،یرانیز جنگ و خشونت و ویرقت بار و غم انگ یها و صحنه ها
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جنگ، و اخبار مالقات  یه هایفقط اعالم یمحل یها ویكردند. راد یم یفاتحان جنگ را چهره آرائ رگران تنهایتصو

 كردند. یخسته كننده مقامات را پخش م یها

 

 ست؟؟؟ین یکنون یها یک نابسمانیا رسانه ها شریآ

 

شان فقط در شعاع  یبودند كه صداها یا یدروغ پراكن یها وها دستگاهیز؟! و رادی، خبرها مصلحت آمیطوالن القاب

ن را داشت یت بدتر از ایات، وضعیاز وال یون چه در كابل و چه در برخیزیتلو افت بود.یقابل در یلومتریپنج تا ده ك

بود كه تنها قدرتمندان و اسلحه داران و  ینه اییآون یزیهم نبود. تلو یتیرسانه وال ی، كه حتیو نه تنها، رسانه مل

ب خود را یعج یها یتوانستند چهره ها دژم و حركات چشم و ابرو و قهرمان باز یم  جنگ یگران صحنه هایباز

و با ن سو و آن سیافغانستان، آنرا ا ۀدیتازه بدوران رس یو نجبا یبود جادوئ یبر صحنه آن تماشا كنند و صندوقچه ا

 كردند.یخود حمل م

ك لقمه نان ی ینكه چگونه برایران و محضر آنان و ایو یدم، و خامه هامر ۀدیتك یر چهره هاینه از تصوییآ  نیدر ا

 یبرا یداد، و حت یون، گرسنه ها را نشان نمیزیتلو  نبود. یكنند خبر یر دست و پنجه نرم میحالل با مرگ و شمش

و یاكنون، دهها رادو اما   رفتند. یجاشدگان جنگ نمیبرداران به سراغ آواره ها و ب لمیف کمرۀكبار مصاحبه كردن، ی

ون یزیتلو ،انا، طلوع، افغانینه، آرییآ یخصوص یون هایزیون در افغانستان، فعال و در حال نشرات است. تلویزیو تلو

 . . .  انترنتیو  یبلیك ی، با انواع شبكه ها… یدولت

كه دارند  ییها یاز حقوق و آزاد یرسانه ها ضمن برخوردار

ود خ یهم باشند و رسالت رسانه هار یت پذیولؤمس ید اندكیبا

پول دهنده، و  یها یتاجران و كمپن یمنافع اقتصاد یرا در پا

 ل،یقل ۀك عدیو زود گذر  یآن یخواسته ها یا به خاطر ارضای

ً دنبال ستاره میا  نكنند. یقربان د در یگردند با ینها اگر واقعا

ت، ورزش، فرهنگ ی، امنیت، بازسازیصلح، ترب یعرصه ها

ل یاص یقیتوان به موس یهاپ نم یبا برنامه ها ناشناخته بپردازند. یغات كنند و به كشف ستاره هایو . . . تبل و ادب

 یارهار فشیافغانستان در ز  ادیبن نو ینمای، هنر و سیقیموس  ن رسانه ها،یافغانستان خدمت كرد، امروز از بركت هم
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رسد اكثر رسانه  یبه نظر م در حال نزع و جان كندن است. یر مبتذل هندیمبتذل و غ یلم هایو ف یقین موسیسنگ

ن یش از ایاز دارد تا پیت نیت سالم و با كفایریو مد ید نظر ملیك تجدیافغانستان به  یریو تصو ی، صوتیچاپ یها

  .غرق نشوند ییهوده گرایسم و بیدر گرداب پوچ

 رسانه ها مصروف چه اند؟؟؟

ر یتصو در برابر.  . و. یر و غنیل، فقسواد، زن، مرد، طف کمدانشمند، اه، زرد، ی، سدیجهان انسان سف ۀدر پنج قار

کنند، از  یز ارائه میر چه چین تصاویانسان امروز، اما ا یبرا یر خانگیتصو یعنیون یزینند، تلوینش یون میزیتلو

 ؟یعی، چه وقاییاهایروچه  انند؟ ینما یع را چطور میکنند، وقا یها را باز م ایکنند، چگونه رو یز صحبت میچه چ

مرج ها  هرج و ها و ییناسزاگو ها و ، دشنامتازها ن همه تاخت ویده اند که درعقب ایرس باور جه وین نتیبه ا اکثر

ن یچن رند. اگریبگ یآب گل الود ماه به قول معروف از جان هم انداخته وه ملت را ب دارد تا وجود یپنهان یها دست

ن یا جلو یستیژورنال یوه هایش و یکرامت انسان ، حقوق وانیب یآزاد یزبان خالف تمام نورم هایم کشور ست چراین

تعرض مصوون است.  و هرگونه تجاوز ت انسان ازید بدانند که شخصیبا اننیا  ؟ردیگ ینم  رنگ راین همه رنگ و

 رارشانه قیاند کژ ن مغرضانه ویتوه و ریمورد تحق یمل یها تیشخص و ین دولتیولؤست که مسین نیان ایب یآزاد

 ت تا چه وقت ادامه دارد؟ ین وضعیست که ایاست. معلوم ن چشمت ابرو ید باالیست که بگویهم ن یکس و رندیبگ

خ ین جنابان یهنوز دل ا یم ولیو معلول داده ا ید، زخمیون شهیلیچهار دهه جنگ خانمانسوز حدود دو تا سه م یدرط

 ستیرا به جرم کمون یم قرن قبل، تعدادین ش ازیب ۀخاطر اعمال ظالمانه را ب ینکرده است. اگر قرار باشد تعداد

به  گر رایگر را به اتهام مال و طالب بودن و فردا تعداد دید ینام جنگ ساالر و تفنگدار، تعداده ب را یبودن، تعداد

ا هرکس به ریم زیبده یز قربانیگر نیون دیلید چند میم، پس بایبکشان همحاکم در یزیو قتل و خونر یاتهام وابستگ

  .را انجام داده است یا بزرگیعمل خورد و  نوبه خود،

ملت  انیپا یب یها خاطر التهاب درده د که خالصانه و رضاکارانه بنز وجود دارین ییان خوشبختانه شبکه هاین میدر

رون نموده یوطننانش برا از دل هم ییبت و تنهای، مهاجرت، مصیوطن یتالش دارند تا بتوانند غم، درد، کدورت، ب

در  یبه ملیبا رسالت وطنپرستانه و با وج یریتصو ین شبکه هایا وطندارانش بکارد.  یها لبخند را به لب و گل

 ینگفره یجسته و در راه غنامند یدور یو نفاق افگن یشی، کژاندیاز هرگونه تفرقه انداز شان ینشرات یبرنامه ها

 ند. ینما یم یجد و جهد شباروز انش هنیم یو هنر

 چه ؟؟؟ یعنی! رسانه آزاد 

 از یدرد تعداد غ ویدر با یها یوابستگ رسانه ها با

 ،خاص تفکر طرز با ،نیمع یها یوعقده مند حقارت و با

، بیتخر یپ معلوم الحال در د ت افرایحما با مارگونه ویب

سته ب کمر یمل یت هایشخص  ن ملت ویتوه و ریتحق

خامه ناپخته  و ماریکه وجدان ب  هآنچ ه ها هرین نشریا .اند

ن یک تریآن آدرس رک آدرس و ن یبه ا دهد یشان اجازه م
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 و یاسیموضوعات س تا یل شخصیمسا جفنگ از جنگ و ن بازاریدر دارند و یم روا ناسزا را ، فحش ودشنام

 رین مسیدر روز گذشت هر ه ها باین نشریا .ردیگ یم د خوانندگان قراریمقابل د در مطرح و یخانوادگ و یمیتنظ

که به  یریتصو یمصروف اند. شبکه ها ینیب چیو ع ییقبل به دشنام گو از تند تر گذشته و از شتریب یاخالق ریغ

 ن اندک بودن اگریا . باز استیناچ اندک و یلیشوند خ یت میریمد توسط افغانان اداره و و و پشتو یدر یزبان ها

ست ین ینگران ش ویگونه تشو چیه یفانه گام بردارند بازهم جایشر هنانش صادقانه ویهم م هن ویخدمت به م ریمس در

  را انجام بدهند. یخدمات ارزشمند ییانسجام کتلو و یحدت ملراه و توانند در یم و

ارد د کا وجودیمرا ۀاالت متحدیا بخصوص در و یغرب یها کشور که در ییها یآزاد استفاده از ن شبکه ها بایتعداد ا

 گنج و یتخت فرعون خواهند به تاج و یق مین طریسرزنش است که از ر وی، تحقنیتوه ،بیچنان مصروف تخر

 .                                                                              دا کنندیدست پ یقارون

 

 ادامه دارد.......

 

 

 

 

 

 

 ومس قسمتپایان 

 ادامه دارد

 ذیل مطالعه فرمائید:های این مطلب را به کمک لینک و دوم اول  های بخش
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