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 خش یازدهم( ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم) ب
   

 روند آزادی بیان با حکومت کرزی
آغاز سال  کارشدن  با سقوِط نظام متحجر طالبانی و روی  م. و تشکیل ساختار سیاسی  2001میکانیزم جدید در 

ها در راستای  داری نیز تغییر کرد، و امیدواری ی امور مملکت جدید، دورنمای هرگونه تحول و تغییر در همه 
ی طوالنی جنگ و  تشکیل یک نظام جدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اوج گرفت. پس از یک دوره 

اله که بعد از کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق، و متعاقب آن تهاجم قوای اتحاد شوروی  س  22ریزی  خون 
دسمبر   در  افغانستان  احساس  1978بر  افغانستان  مردم  گردید،  آغاز  خلق،  حکومت حزب  از  حمایت  برای  م. 

برآورده  ختم جنگ،  سال آزادی،  که  کردند  را  آرزوهایی  قربانیشدن  و  جنگیده  آن  تحقق  برای  بودند.    ها  داده 
و روی  طالبانی  نظام  و  فروپاشی  جنگ  از  فارغ  سالم،  محیط  یک  در  زندگی  برای  امید  جدید،  نظام  کارآمدن 

 داد.  زیستی را نوید می دلی و هم ی روشن و هم برادرکشی، امن و رفاه اقتصادی، آینده 
د، باید برداشته می شد؛ زیرا نه  های زندگی که از بین رفته بو ی شیرازه ها در راستای تدوین همه نخستین گام 

برق بود و نه آب، نه دفتر و نه دیوان، نه لوازم یک دفتر مثل میز و چوکی، نه وسایط آسایش و آرامش، نه  
مواصالت و مخابرات و نه قانون و مقررات و نه اداره و آمر و مأمور، نه قوای نظامی و امنیتی؛ همه چیز از  

 گردید.  هم می ی آغاز باید فرا صفر و از نقطه 
های  مندانه برای بازسازی و آغاز یک زندگی نوین در افغانستان مساعدت کشورهای جهان و ملل متحد سخاوت 

نام حکومت انتقالی برای مدت دو سال به وجود آمد که  شائبه و بدون قید و شرط انجام دادند. تشکیالتی هم به بی 
موافقت  اساس  بر  حامد کرزی  آن،  رأس  ب نامه در  جناحی  بین  گلبدین  ن  اسالمی  استثنای حزب  به  مختلف  های 

 وجود آمد. حکمتیار و گروه طالبان، که در این کنفرانس اشتراک نداشتند، به 
های  ی شاهی را، به استثنای فصل دوره  1343ی همین کنفرانس، قانون اساسی سال  این حکومت بر اساس فیصله 

های پادشاه،  شد به تشکیالت دولتی و صالحیت ه« که مربوط می اول و دوم آن، زیر عناوین »دولت« و »پادشا
االجرا ساخت؛ زیرا پس از سقوط آخرین حکومت بقایای حزب دموکراتیک خلق به رهبری داکتر نجیب،  مرعی 

ها هزار  های زیادی گردیدند و ده های جهادی، که برای چهارسال باهم جنگیدند و باعث ویرانی نه حکومت تنظیم 
ها شدند، قانون اساسی داشت که بر مبنای آن کشور اداره شود، و نه هم  ها در کابل قربانی این جنگ انسان تن

ی کشور داشت که تشکیالت جدید  چه امارت اسالمی رژیم طالبان خوانده شده، قانون و مقرراتی برای اداره آن 
 قوانینی اداره کند. ی مؤقت با حداقل استفاده از چنین  توانست کشور را برای یک دوره می 

تصویب و نافذ گردید؛ اما این    1382جدی سال   14قانون اساسی جدید با عجله توسط یک کمیسیون تدوین و در  
دارای خألها و  قانون اساسی عالوه از این  این نوشته است،  تناقضاتی در مواد مندرج دارد و خارج بحث  که 

های کاری دولت در  تعدیل این قانون را یکی از برنامه   های دیگری هم هست که پیشنهاد تجدید نظر وکاستی 
 آینده در صورت مؤفقیت مذاکرات صلح با گروه طالبان، ساخته است.  

وچهارم ی سی چه که مربوط به بحث این نگارش است، یعنی آزادی بیان و فکر، مادهدر قانون اساسی در آن 
 گوید:  ی افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان میاداره کارشدن میکانیزم جدیدنخستین قانون اساسی پس از روی

 »آزادی بیان از تعرض مصون است. 
ی گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این  هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله 

 قانون اساسی اظهار نماید. 
نشر  و  به طبع  قانون،  احکام  به  مطابق  دارد  افغان حق  ارائه   هر  بدون  دولتی،  مطالب،  مقامات  به  آن  قبلی  ی 

 بپردازد. 
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های همگانی و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون  احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر رسانه 

گردد«. تنظیم می 
1
   

ی  های توسعه زمینه با تصویب و انفاذ قانون اساسی جدید و تسهیالتی که دولت و تشکیالت جدید فراهم ساخت،  
رسانه  و  چشم نشرات  همگانی،  به های  و  بوده  پیش گیر  تمام  پیش رفت تناسب  البته  ها  راه  این  در  و  است  قدم 

ها و  بارگی نشرات روزنامه یکراه انداختن نشرات آزاد غیردولتی به المللی برای تشویق و به های مالی بین کمک
 قدر زیاد شد که به آن پیمانه خواننده و یا شنونده نداشت. ستان آن ها در افغانجراید و رادیوها و تلویزیون 

رسانه  مجموع  در  و  دوره  این  مرحله نشرات  آغاز  با  را  همگانی  اجتماعی،  های  سیاسی،  حیات  در  جدیدی  ی 
 توان به دو دسته تقسیم کرد: اقتصادی و فرهنگی می 

 نشرات دولتی     ▪ 
 نشرات غیردولتی یا آزاد     ▪ 
 
 نشرات دولتی:  -1 
محدودیت   وصف  با  دولتی  دولت نشرات  که  می هایی  تحمیل  جامعه  در  به ها  و  داشت  فعالیت  حیث  کردند، 

ها و خبرهای  مردان، اعالمیه های همگانی دولت های رسانه ها، کنفرانس گوی و زبان دولت به نشر پالیسی سخن 
های جهادی، و  چه شرکای دولت شامل تنظیم گذشت، و هر آن بع مربوط به دولت می یی که از سانسور مناکلیشه 

ها در محفلی  طور مثال اگر یکی از رهبران تنظیم کرد؛ به خواستند، نشر می مندان می رهبران سیاسی و قدرت 
یی را از  چنین بیانیه داد تلویزیون و رادیوی ملی افغانستان تحت کنترول دولت مکلف بود  اشتراک و بیانیه می 

 نخستین کلمه تا پایان آن نشر کند.  
خصوص نزد دولت و کارمندان دولتی بود، از  آژانس خبررسانی باختر که هنوز هم یگانه آژانس خبررسانی به 

اهمیت خاص برخوردار بود، با همان فورمت و شکل معمول گذشته خبرها را تهیه و به رادیو و تلویزیون و  
کرد. یکی دو آژانس خبررسانی نوبنیاد و غیردولتی هنوز موقعیت خود را در  های دولتی مخابره می روزنامه 

رسانه جامعه  روش ی  از  یکی  بودند.  نرسانده  اثبات  به  همگانی  در  های  کرزی  حامد  حکومت  که  جدیدی  های 
بود که به اساس روش جدید، یک  ی پخش خبر  ی دولت خود اتخاذ کرد، نحوهرادیو و تلویزیون ملی تحت اداره 

می  خوانده  دری  فارسی/  به  دیگر  خبر  و  پشتو  زبان  به  و  خبر  پشتو  نطاق  هردو  مایکروفون  پشت  در  و  شد 
های متفاوت دارند، معمول نبوده و نیست.  فارسی حاضر بودند که در هیچ جای دنیا و در هیچ کشوری که زبان 

نیمی  و  زبان  یک  به  خبرها  از  نیمی  نتیجه  می   در  پخش  دیگر  زبان  به  را  دیگر  پشتو  زبان  که  آنانی  و  شد 
گاهی تصویر کاملی از وقایع و فهم شاملی از خبرهای  دانستند یا آنانی که با زبان فارسی آشنا نبودند، هیچ نمی 

  دهی، رساندن پیام با زبانی که هدف نهایی و مهم ژورنالیزم و اطالع مهم روز در افغانستان نداشتند. در حالی 
قابل فهم برای مخاطبان است. این روش نوعی از مجبورساختن جامعه به تکلم به هر دو زبان بود که نوعی  

توان استبداد زبانی نامید و حتی تا همین اکنون در  تحکم و اجبار و مغایر احکام قانون اساسی است که آن را می 
شونده به زبان فارسی و یا برعکس  احبه یک گزارش به زبان پشتو، سؤال خبرنگار به زبان پشتو و جواب مص

که  شونده چه فارسی زبان بوده چه پشتو زبان بدون این است، و در مواردی به وضاحت دیده شده که مصاحبه 
دهد که به سؤال ارتباط ندارد و این امر در هر دو زبان رسمی دیده  سؤال را درست فهمیده باشد، جوابی می 

 شود. می 
گزارش و خبر و هر اثر ژورنالیستیک رساندن پیام قابل فهم به مخاطب است که در  هدف عمده و نهایی یک  

که در قوانین اساسی افغانستان چه  شود. در حالی چنین روِش نشرات فعلی در افغانستان، این هدف برآورده نمی 
و تلفیق هر   های رسمی این کشور پشتو و دری هردو است و ضرورتی به ترکیبقوانین گذشته و چه فعلی زبان 
شود. شاید هدف این بوده باشد که مردم افغانستان به هر دو زبان آشنایی کامل پیدا  دو زبان در یک متن دیده نمی 

های همگانی تا کنون که تقریباً بیست سال  کنند؛ ولی چنین تدریسی از راه نشر خبر و گزارش و نشرات رسانه 
ها و  که یکی از رسالت هایی را نیز برانگیخته است؛ در حالی حساسیت گذرد، نتیجه نداده، بلکه  از عمر آن می 

گران و توضیح  ساختن مردم با سیاست گری و نزدیک کردن مردم، تنویر اذهان، روشن ژورنالیزم آگاه   های هدف 
  دادهای مهم روز و وابسته به زندگی مردم است. در آغاز چنین روشی مختص به نشرات و تعبیر و تفسیر روی 

 های غیردولتی نیز سرایت کرد. ؛ ولی به مرور زمان این روش به نشرات رادیوها و تلویزیون دولتی بود 
 
 نشرات غیردولتی یا آزاد:  –2
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گردد که مستقیماً  های سیاسی، و نشراتی اطالق می که از نامش پیدا است، متعلق به جریان چنین نشراتی طوری  
تقر نیستند.  دولت  کنترل  و  اداره  اکثر جریان تحت  به یباً  و  سیاسی  تنظیم های  از  خصوص  جهادی، عالوه  های 

می که جریده این  نشر  به  دستگاه هایی  مرام رسانند،  اهداف و  که  دارند؛  نیز  رادیو  و  تلویزیون  نشرات  های  های 
دموکراتیک خلق یا تشکیالتی  ها بعد از کودتای حزب هایی که اکثر آن کند. تنظیم ها را نشر می سیاسی این جریان 

که به پاکستان و ایران رفتند در آن کشورها ساختارهایی را برای خود ایجاد کردند. در  داشتند و یا بعد از آن 
های تبلیغاتی و نشراتی در نظر گرفتند که در جنگ علیه قوای شوروی در افغانستان  قالب این ساختارها، کمیته 

های تبلیغاتی داشتند و همان تشکیالت را بعد از سقوِط حکومت طالبانی،  فعالیت  ی آن الحمایه های تحت و حکومت 
در راستای   و  آغاز کردند  داخل کشور  از  تفاوت دوباره  اندکی  با  را  دادند و نشرات شان  انتقال  افغانستان  به 

یی  ا با پشتیبانی مالی هها، تا کنون نیز نشرات شان جریان دارد. این رسانه روحیه و پالیسی هر یک از این تنظیم 
اند دوام نمایند و حتی تشکیالت و نشرات  آورند، توانسته دست می خود به های سیاسی متعلق به که از جانب جریان 

آن  و  اوضاع  تشریح  و  توضیح  راستای  در  نشرات  این  از  زیادی  انتظار  بدهند.  هم  گسترش  را  چه  شان 
افغ های عامه نیازمندی  شود؛ بلکه هدف کلی آن استفاده برای  انستان است، برده نمی ی مردم در این مرحله در 

 باشد.  خوانند، می ی جهاد می چه افتخارات دوره ی آن نگهداشتن روحیه های تنظیمی و زنده ها و مرام برد هدف پیش
بیش  تنظیمی،  به نشرات  می تر  ادعا  که  دارد  اختصاص  دستاوردهایی  را  حفظ  آن  و  است  جهاد  محصول  شود 

ساخته به  ویژه  حالی خود  در  زیر  اند.  از  را  کشور  این  آزادی  افتخار  که  هستند  افغانستان  عادی  مردم  این  که 
های دیگری با  ی ابرقدرت شوروی دارند و در این راه بیش از یک ملیون قربانی دادند و هنوز هم گروه سلطه 

گیرند،  از مردم این جغرافیا قربانی می   های متفاوت و با حمایت کشورهای دور و نزدیک افغانستان هر روز نام 
 اند. های مردم افغانستان به آرگاه و بارگاه رسیده ساالرانی که از برکت قربانی نه جنگ 

کار  نشرات آزاد و یا غیرتنظیمی بخش دیگری از نشرات غیردولتی هستند و آن، نشراتی است که ظاهراً نه هم 
جریان  حامی  نه  و  هستند  ب دولت  سیاسی؛  از  های  پس  که  شدیم  یادآور  قبالً  دارند.  فعالیت  مستقالنه  لکه 

جامعه روی  جدید،  نظام  بین کارشدن  پیش ی  برای  کمک المللی  بیان  آزادی  تشویق  و  دموکراسی  مالی  برد  های 
محدود و مؤقت، نه دایمی را، برای آنانی که دست به نشرات آزاد می زدند، در اختیار شان قرار داد؛ که در  

اول  تلویزیون مراحل  بعضی  و  رادیوها  و  تعداد زیاد جراید  آن ی  تعداد زیاد  ولی چون  گردید؛  تأسیس  هم  ها  ها 
نام نشریه و یا جریده و هم  حیث کمک به خود شوند و یا هم از موقع استفاده کرده و مبلغی به نتوانستند متکی به 

دار  های سابقه توسط یک تعداد ژورنالیستدست آوردند، از بین رفتند؛ ولی یک تعداد نشرات مسلکی که  رادیو به 
ی خبررسانی و نشرات آزاد  های همگانی، تأسیس گردید؛ توانستند دوام یابند و امروز از منابع عمده در رسانه 

 روند. حساب می به 
یی در تنویر افکار  کدام جریان سیاسی خاص، نقش عمده نشرات آزاد غیردولتی و غیرتنظیمی و یا بدون تعلق به 

ها  گامان آزادی بیان و فکر هستند. در پهلوی آن ها و تفسیرها بازی کرده و از پیش ی خبرها و تحلیل اشاعه و  
المللی در  ی بین ی مدنی و تحقیقاتی که به کمک جامعه نام نهادهای جامعه وجود آمد؛ به تشکیالت جدیدی هم به 

شمول مسایل سیاسی،  بسیاری موضوعات با ابعاد مختلف به افغانستان تأسیس گردید. نهادهای تحقیقاتی دیگر در  
اقلیترسانه  و  زنان  حقوق  از  حمایت  بشر،  حقوق  تخنیکی،  فرهنگی،  اجتماعی،  همگانی،  انجمن های  های  ها، 

این نهادها، عالوه بر داشتن رادیوها و تلویزیون  های محلی،  جوانان تشکیل گردید، و مزید بر آن هر یک از 
ی باز و مترقی  سوی یک جامعه برد مردم به کنند که در پیش هایی نیز دایر می چاپی، کنفرانس  جراید و نشرات 

 یی داشته است.  نقش عمده 
به جریان  متعلق  نشرات  این  از  فرصت برخی  به  مربوط  تعدادی  و  بانفوذ  اشخاص  و  سیاسی  برای  های  طلبان 

مساعدت و  مالی  منابع  از  جامعه استفاده  ای های  در  جهانی  هدف  ی  به  فقط  نشرات  از  کمی  تعداد  و  بود  راه  ن 
تعداد رسانه اطالع  از طرف یک  و  به مردم  آغاز کردند که  رسانی  را  متعهد، نشرات  های همگانی مسلکی و 

ها  ها و چه از طریق روزنامه ها تا همین اکنون هم این نشرات را چه از طریق رادیوها و تلویزیون تعدادی از آن 
ها در کابل تمرکز دارد؛ چون گردانندگان این نشرات گوناگون هم  هند. اکثر مطلق این رسانه دو جراید ادامه می 

زمینه دست  هم  و  دارند  کابل  در  خبرها  و  وارده  اطالعات  به  اخذ  رسی  برای  خارجی  منابع  با  تماس  ی 
 شان میسر است.  های مالی نیز برای مساعدت 

دلیل فقدان   آهسته یا به نشریه در کابل رسیده بود؛ که آهسته 250های چاپی به بیش از در یک مرحله تعداد رسانه 
های مالی از طرف منابع داخلی و خارجی، از  کارمند و مطالب و یا به دلیل نداشتن خواننده و یا هم قطع کمک

 چاپ بازماند.  
ها و رادیوها و نشرات  تلویزیون که وزارت اطالعات و فرهنگ ارقام ثابتی از تعداد  در حال حاضر با وصف آن 

دستگاه نشر تلویزیونی در افغانستان فعال است  90دهد که  آمده نشان می دست دهد، اما ارقام به دست نمی چاپی به 
تواند و تعداد بسیار معدودی  دستگاه تلویزیون در تمام کشور از طریق ستالیت دیده شده می 28که از آن جمله  

آ  و  تلویزیون طلوع  استیشن هم مثل  تعداد  دید است.  قابل  نیز  افغانستان  از  بیرون  لمر و شمشاد در  های  ریانا، 
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های محلی بوده و سراسری  های نشر تلویزیون شود که اکثر آن مثل دستگاهاستشین گفته می   190رادیو اکنون  
 آژانس خبررسانی فعال هستند. 10ی چاپی و نشریه 250چنان در سرتاسر افغانستان  نیست. هم 

آزادی بی ای  تأسیس گردیده است.  بیان و رسانه،  آزادی  قوانین جدید و حق  از  بااستفاده  یی که  سابقه ن همه رسانه 
 زد کشورهای منطقه است. های همگانی در افغانستان دارند در منطقه کم نظیرخوانده شده و زبان رسانه 

ی  رتیب و تنظیم اطالعات و نشرات تجربه هایی که در آغاز در بخش گردانندگی و اداره و ترادیوها و تلویزیون 
های زیادی بودند؛ ولی به مرور زمان چه از نگاه کیفیت و یا کمیت به پختگی رسیده  کافی نداشتند، دارای کاستی 

 و حداقل در سطح منطقه برازنده است. 
از جنگ  پس  آزادی  جدید  و روند  که سرآغاز یک حرکت  دوره،  این  نشرات  و  های  ها و کشمکشدر  داخلی 

های آزاد بود، از نگاه کیفیت و رعایت اصول اساسی خبرنگاری  ی رسانه تعصب و تحجر و نابودی مطلق همه 
گزارش  کاستی و  می دهی  دیده  نمی هایی  انتظار  از  دور  که  آن شود؛  از  پس  زیرا  و  نماید؛  اختناق  و  جنگ  قدر 

عیب و نقص  رفت بی ستان مسیر توسعه و پیش های همگانی و نشرات در افغانباره رسانه تعصب و قیود، به یک 
برابر چنین   در  نگذریم که تحمل و شکیبایی دولت  ناگفته  نکته را  نماید. ولی یک  را در چندسال محدود طی 

 های همگانی آزاد و غیردولتی را فراهم ساخت. ی رشد سالم رسانه ها، زمینه کاستی 
یی بود که  ها، با آن مواجه بود، ساختار اداری رسانه   یی که حکومت کرزی در رابطه با یکی از مشکالت عمده 

می پیشینه  خلق  دموکراتیک  دوران حکومت حزب  تا  آن  دارد.  ی  ادامه  نیز  اکنون  تا همین  این مشکل  و  رسید 
خصوص رادیو و تلویزیون و  ها به گیری در مورد برخی از رسانه وزارت اطالعات و فرهنگ صالحیت تصمیم 

ها را ندارد. این امر موجب تورم کارمندان غیرمسلکی و مانع  الت و استخدام کارمندان آن یا هم تغییر در تشکی 
 شود.  ها می نمودن تغییرات مثبت در این دستگاه رفت یا وارد پیش

رفت مزید  های همگانی و نشرات در زمان حکومت کرزی، که مانع پیشبا این بیان، مشکالت ساختاری رسانه 
 گردد: های همگانی دولتی بود؛ چنین خالصه می ر بخش نشرات و رسانه و واردشدن اصالحات د

 
 تشکیالت و ساختارها 

سابقه  ژورنالیست  علمی  حامد  آقای  که  شده  استفاده  مطالبی  از  بخش  درین  رسانه )  اوضاع  ناظر  و  های  دار 
 همگانی در این زمان در افغانستان، تهیه کرده است(. 

های دولتی عبارت از تشکیالت و  روایی حامد کرزی در بخش رسانه ی حکم دوره ها در ترین چالش یکی از عمده 
ها بوده است. این ساختارها از دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان طوری تنظیم شده  ساختار آن 

رسانه  و  نشرات  بر  که حزب  به بود  و  داشته  کامل  تسلط  رسانه های حکومتی  بلندگوهای نحوی  به  دولتی    های 
حکومت مبدل گشته و از طرفی هم ساختار به شکلی بود که حزب مستقیما به ریاست رادیو تلویزیون و ریاست  

چه در بخش بررسی  کرد، چنان های نشراتی حزبی استفاده می حیث ارگان ها من مطابع دولتی تسلط داشت و از آن 
ی شوروی بر افغانستان در این زمینه  های همگانی در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و تهاجم قوارسانه 

 توضیحاتی داده شده است. 
تلویزیون به در دوره  حیث واحد بودجوی جداگانه در تشکیالت  ی حکومت حامد کرزی ریاست عمومی رادیو 

وزارت    ی اخالقی میان این دو نهاد دولتی، کرد. یعنی یک نوع رابطه دولتی وجود داشت و مستقالنه عمل می 
رهنگ و ریاست رادیوـ تلویزیون، وجود داشت که این به ذات خود چند دستگی در امور را پدیدار  اطالعات و ف

 ساخت. می 
گو بود؛ ولی در  مشکل ساختاری طوری تنظیم یافته بود که وزیر اطالعات و فرهنگ در مقابل پارلمان جواب 

زا  حزبی چندان مشکل های تک کومت ها صالحیت زیاد نداشت؛ که این نوع ساختار در حآوردن تغییر در برنامه 
 تواند باعث بروز مشکالت گردد. های چند حزبی/ جناحی یا مصلحتی، می نیست؛ ولی در حکومت 

دوره  سخن در  دفتر  او،  معاونان  و  جمهور  رئیس  بر  عالوه  کرزی  حامد  حکومت  جمهوری،  ی  ریاست  گوی 
حتی   و  مجلس  دو  رؤسای  بعدتر  و  جمهور  رئیس  فرهنگی  تلویزیون  مشاور  رادیوـ  نشرات  کار  در  وکال 

با مشکالتی مواجه سازند و نشرات آن را از مسیر  می  نفوذ کنند و کار مسلکی این رسانه را  توانستند اعمال 
 مسلکی دور کنند. 

 
 ها عدم موجودیت ظرفیت 

رسانه   فراراه  مشکالت  از  دیگر  یکی  می از  زمان،  آن  در  غیردولتی  و  دولتی  عدم  های  از  موجودیت  توان 
ها رسانه به فعالیت آغاز کرد؛ ولی فقط  ی پساطالبان ده ها نام برد. در دوره های الزم، در بخش رسانه ظرفیت 

می  تدریس  را  که ژورنالیزم  داشت  وجود  افغانستان  سراسر  در  دانشکده  دو  یا  آن یک  البته  اساس  کرد.  به  هم 
فوق  متون  و  قدیمی  خیلی  درسی  فارغان نصاب  کهنه.  کامالً  رشته   العاده  عصری  تکنالوژی  از  ژورنالیزم  ی 

قدیمی هم نمی بی  بسیار  از وسایل  بودند، حتی  پیش خبر  افزارهای  کار گیرند، چه رسد به نرم  رفته و  توانستند 
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رشته شیوه  فارغ  هم  تن  یک  حتی  گذشته  سال  سه  تا  امروزی.  و  مدرن  برنامه های  تولید  رادیویی های  ـ  های 
یی  افزارهای امروزی را کسی بلد نبود؛ و حاال هم اگر عده فغانستان وجود نداشت و نرم تلویزیونی در سراسر ا 

تلویزیون  نرم در  از  رادیوها  یا  و  استفاده می ها  مسلکی  اندوخته افزارهای  و  اثر تالش خودشان  در  های  توانند، 
کم  است.  شان  نمی شخصی  یافته  را  محصل  هیچ  حتی  ادامه تر  برای  که  در رشته ی  توانیم  تولید،  تحصیل  های 

دایرکت، ویراستاری و...، که رشته  های عالی به خارج  برای آموزش   یی است، های تخصصی رسانه تخنیک، 
 اعزام شده باشد.  

های فارسی و پشتو است، بنابرآن به جز ایران دیگر هیچ  های افغانستان به زبان از طرفی هم چون اکثر رسانه 
یی که مسلک خاص و مجزا است، تربیه کند. در لسان  ی زبان رسانه اس در رشته تواند یک کارشنکشور نمی 

ندانستن   است.  بسته  والیات  یا  و  کابل  دانشگاه  به  امیدواری  تمام  و  شده  دشوارتر  مراتب  به  مسأله  این  پشتو 
ز کشور گردیده  ها در خارج اها، مانع تحصیل ژورنالیست المللی مثل انگلیسی و سایر زبان ی بین های عمده زبان 
 بود. 

 
 ها اندرکاران رسانه فرار دست 

یی در افغانستان عمومیت پیدا کرده است. این  ی رسانه ی فرار از وظیفه متأسفانه در طول نزده سال گذشته مسأله 
جدی  اواخر  این  در  تهدید  این  دارد.  قرار  همه  در صدر  امنیت  که  دارد  گوناگون  عوامل  مهلک فرار  و  تر  تر 

شوند و حیات  مندانه ترور می طور هدف حیث اهداف نرم به و هر هفته و یا چند روز بعد، خبرنگاران به گردیده،  
خطر است؛ و  ها نیز معروض به ها نه تنها در کابل، بلکه در سایر والیت ی خبرنگاران و کارمندان رسانه همه 

تأسف نه تنها امنیت خبرنگاران، بلکه امنیت  ی فرار خبرنگاران، نجات جان شان است که با  یکی از دالیل عمده 
 عامه هم، گرفته نشده است. 

قرارمی ژورنالیستان زمانی  به جایگاه خاص  فراوان  تجربیات  از  بعد  به شمار  که  نرم تروریستان  گیرند، هدف 
می  مواجه  گوناگون  تهدیدهای  با  رسانه رفته  کارمندان  هم  طرفی  از  و  فک باشند  به  شهرت،  کسب  از  بعد  ر  ها 

می  محسوب  افغانستان  به سطح  مطرح  و  شده  شناخته  چون شخص  و  شده  کشور  از  خارج  در  شوند،  زندگی 
ها تن، خصوصاً بانوان، حتی آنهایی  باشد، که به این ترتیب ده تر می شدن شان سهل ی اخذ ویزه و پناهنده مسأله 

ب اندک شهرت و تجربه از کشور فرار  اند، از فرصت استفاده کرده با کس که با تهدید امنیتی هم مواجه نبوده 
ها صاحب نام و شهرت شده به وظایف غیرمسلکی در دولت پرداخته و از  ها تن که از طریق رسانه کنند و ده می 

بار  ها و درکل به ژورنالیزم کشور به روند که این به ذات خود یک مشکل کالن را به رسانه ها کنار می رسانه 
 آورده است. 

 
 وانین عدم موجودیت ق 

قانون به  نبود  رسانه طورکل  اهالی  برای  پشتیبان  دامن های  که  است  دیگری  مشکل  فعالیت ها،  های  گیر 
اساسی،  قانون  افغانستان  در  اگرچه  است.  گردیده  رسانه   ژورنالیستیک  دست قانون  قانون  و  آزاد  به  های  رسی 

اند؛ که  ها با مشکالت قانونی مواجه کارمندان رسانه اطالعات تدوین شده و نافذ است؛ اما در چند مورد دیگر  
در رسانه  کار  قانون  هم  می یکی  کارمندان  ها  سایر  با  کاری  متفاوت  که شرایط  کارمند رسانه  حقوق  از  باشد. 

اداره  حقوق  بالعکس  یا  دارد،  غیردولتی  و  رسانه،  دولت  وسیله ی  نمی به  صورت  الزم  دفاع  قانون،  گیرد.  ی 
افزار و یا وسایل  مجرد اندوختن چند نرم نمایند، ولی به تجربه مصارف هنگفت می یک جوان بی   ها باالیرسانه 

البته بانوان در این راستا بیش ی دیگری می دست آوردن معاش بهتر به رسانه تولید و ضبط، برای به  تر  رود. 
شده  تالش متضرر  باوجود  اتحادیه اند.  طرف  از  که  فراوان  ژورنالیستانهای  وزارت های  و  ،  اطالعات  های 

یی که  گویان صورت گرفت؛ اما تا حال یک قانون کار رسانه عدلیه، کاروامور اجتماعی و دفاتر سخن   فرهنگ، 
 .مقبول همه باشد، ترتیب نشده است

 
 حکومت داکتر اشرف غنی در بخش دوازدهم در   مطبوعات  
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