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 کمبود سواد در رسانه ها

سال گذشته در دهلی جدید همرایش معرفی  دوستی دارم جوان بسیار بیدار و با دانش، خوش اخالق و با ادب. 

از ختم   رشتٔه کمپیوتر بود، شش، هفت ماه پیش،شدم، سال آخر ماستری اش در 

بسیار خوش شدم، او هم به امید  تحصیالت و بازگشتش به وطن برایم مژده داد. 

ها و آرزوهای فراوان به آینده اش، کوتاه مدتی بعد عروسی کرد و پس از یک یا 

 دو ماه ماندن در کنار خانواده اش، برای کاریابی راهی ادارات دولتی شد.
 

خوبی توانستم در صدایش احساس کنم، برایم قصه کرد ه امروز در تیلفون در حالیکه تأثر و عصبانیت را ب

هر اداره بازار رشوت گیری چنان گرم است که بدون آن کسی همرایت گپ هم شود. درکه برایم کار پیدا نمی

چنانچه برای بست های مناسب و خوب که مطابق رشتٔه تحصیلی ام هست، حدود چهل تا شصت  نمی زند. 

باالخره یک بست  هزار دالر رشوت می خواهند و به همین ترتیب برای چوکی های پاینتر، رشوت کمتر. 

ن شش در وزارت مالیه پیدا کردم که برای تقررم در آن بست، دوازده هزار دالر رشوت می خواهند. چو

 پول ندارم و از سوی دیگر شهادتنامٔه ماستری در دستم است، حیران مانده ام چه کنم و بکجا شکایت کنم؟
 

چون بیحد مأیوس بود، چند لحظه دلداری اش دادم اما او که امیدش کامالً از هر طرف قطع شده بود، باالخره 

د انادا برایش وعده نموده که می تواناز تصمیمش مبنی بر رفتن خارج برایم گفت که یکی از دوستانش در ک

 تنها خودش را کمک کند که آنجا برود و بعداً در مورد خواستن خانم خود اقدام نماید.
 

اینکه به هزار ها مکتب بی ساختمان داریم، اینکه چند ماه می شود که معاشات اردو و پولیس در 

بی داکتر و دوا و آواره ها بی خانه و بسیاری والیات برای شان پرداخته نشده، اینکه شفاخانه ها 

امنیت تحت صفر قرار دارد، و گرسنگی و بیکاری و فرار نیروی بشری و مغز ها از کشور به بلند 

بیسوادی در رسانه های تصویری و صوتی هم قابل  ترین حد خود رسیده، و صد ها موضوع دیگر. 

 .مکث و اندیشه است
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مام اصول را مطابق به ت تلویزیون دولتی کشور است، بایست نشرات خودتلویزیون ملی افغانستان که یگانه 

شمار می رود. اما در ه و موازین رسانه ای عیار نماید زیرا این تلویزیون زبان رسمی دولت افغانستان ب

ادارات آن نیز مانند سایر عرصه ها که در فوق از آن ها یاد شد، مرض بی سوادی و نادانی سرایت نموده 

اقان و تهیه کنندگان برنامه های آن، معلوم می شود بر اساس مقدار رشوتی که پرداخته اند مقرر شده و نط

 .و دانش اند، نه بر اساس درجه تحصیل و شهادتنامٔه مسلکی شان

پایین یک پارچه شعر  برای اثبات این ادعای خود مثالی می آورم که شاید خوانندٔه گرامی باور نکند. در

بی در جهان شعر و ادب را نقل می کنم که از لحاظ قوت شعری و فصاحت در نوع خود ی حماسی زیبای

ادبی، تجربه، فصاحت و  دانشنظیر است و نشان می دهد که این شاعر فرزانه در سرودن شعر از چه حد 

 توانایی برخوردار بوده و اگر امکان داشت حدس بزنید که از کدام شاعر کشور ما خواهد بود؟

 

 وطــــــندار دلــــيــر مــــن
 

 ن در انتظار بازوي كشورگشـاي توستـوط ن بنازم چشـــــــم مستت راـوطنـدار دلیـر م

 ازین بدتر چه میباشد كه دشمن در سراي توست در آتش سوز ،ببادش ده ،کن بخون تر ،بخاک افکن  

 روزامتحـــان خنجـر جنگ آزماي توستكه  نگــاه آرزومنــــد وطن ســــوي تو مــي بیند

 )خیبـر( تا مدینه گوشها وقف صداي توستز زفـــریاد تفنــگت جز صــداي حـق نمـي آیـد

 كف دشمن فتاده زیر پاي توسته و خنجر بـكه ت چــه زیبــاتر از ین نقشـي كه بیند دیدٔه تأریخ

 نقش بر روي لواي توست بخون شیرمردان  خـدا جویي وطن خـواهي سرافرازي وآزادي

 

** * ** 
 

 وطــــــندار دلــــيــر مــــن
 

 یا بوديــان آســـكـــه روزي افتـــــخار دودم  اهي كن به تأریختـوطنــــدار دلیــــر من نگ

 وه بلندت جابجا بوديــون كــبپا ایســـــتاده چ ز طوفانهــــای دهشت بار خارا كن نترسیدي

 ر گویم توشمشیر خدا بوديـــخطــــــا نبود اگ  قبــضـــــه شمشـــیر پیـــوند ازل داردَکَفت با 

 ـیر شبها رهنما بوديــبه برق نیــــزه وشمش راها تو درتوفنده دریاهاـوزنده صحــتو در س

 وش نه بشنو چها بوديـــبه قبر رفتگــانت گ عشق مي الفم حرف من كزاگر باور نداري 

 تو خورشــــید زمن بودي تو فر كبریا بودي  مرگ اهرمن بودي شكن بودي توبت تو مرد 

** * ** 
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 وطــــــندار دلــــيــر مــــن

 م مسـتت راـــــوطنــــدار دلیــــر من بنـــــازم چش

 ن در انتظــــــار بازوي كشـــورگشـاي توستـوط
  

که تنها از طبع عصیانگر و پر جوش و خروش  خاطریه بلی خوانندٔه گرانقدر، می دانم درست حدس زدید، ب

سخن، استاد خلیل هللا خلیلی می تواند چنین چکامه ای بر روی کاغذ بریزد که از بس داغ و بزرگ استاد 

 یکدم آتش بگیرد.ه آتشین است بیم آن می رود قلم و کاغذ و دوات همه ب
 

ورت ص افغانستان که با نوشتن صفحاتی چند به هیچشاعر فرزانه و سخنسرای بی مانند افغان" خلیلی "استاد 

توان او را به معرفی گرفت، بلکه معرفی این گنجینٔه ادب و شعر، نوشتن کتاب را ایجاب می نماید،  نمی

همیشه اشعار آبدار و نغز و بی مانندی سروده که کمتر شعرای معاصر کشور با کالم پخته و وزن دارش 

وجود داشتن ها اشغال شد، استاد با اما پس از اینکه کشورش بدست روس قابل مقایسه دانسته می شود،

های خارج و رفاه و آسایش، به خواست ضمیر و وجدان خود، بستر خاک آلودی انتخاب کشورامکانات متعدد 

در کنار مجاهدین جان به کف انداخت و با نظارٔه مردم و کشور در آتش و خونش، چنان اشعاری از طبع 

 ه تراوش آغاز کرد که جهان را به لرزه انداخت.دردمندش ب
 

 روانش شاد، 

ی کرد و تا آخرین لحظٔه زندگ ءاو بدون شک رسالتی را که مردم و میهن باالیش داشتند به بسیار نیکویی ادا

 در کنار مجاهدین سنگر نشینش قرار گرفت و برای شان شعر حماسی سرود.
 

در پروگرام شعر و ادب  تلویزیون  201۵اکتوبر  13رخ ؤپروگرام مست که در ولی هدف ما از این نوشته این

 د.نشر ش« قهار عاصی» ، بنام شاعر دیگر کشور ماافغان ملی افغانستان شعر فوق استاد بزرگ خلیلی

اینکه مرحوم قهار عاصی نیز شاعریست که در جای خود، طرفداران و هواخواهان بیشماری دارد و اشعار 

طرف ناالیقی، بی خبری و عین را غین قلمداد کردن ه ی سروده، ولی روی سخن ما ببس آبدار و انقالب

تلویزیون ملی کشور ماست که آرزو می رود در آینده با تقرر اشخاص تحصیل کرده و با دانش، این چنین 

 اغالط صریح و نابخشودنی از ایشان سر نزند. 

 

 پايان

 

 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com

