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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٧/٠٤/٢٠١٠                                    ا دم حميد عطا
 

 ياد کردی پيرامون نوشته آقای  هدايت درمورد 
  » الجزيره«شبکه خبری 

  
 پيرامون  شبکه   آنالين اپريل سال روان در سايت وزين افغان جرمن٢٢قای هدايت را که  بتاريخ آنوشته  محترم 

ی اطالعات جمعی برای ، ضمن اينکه از ابتکار شان در معرفی دستگاه هايره   بنشر رسانيده بودند خواندهالجز
هموطنان عزيز تقدير نموده و انرا خدمتی در راه  شناساندن دستگاه های اطالعاتی که بدون شک يکی از مهمترين 

د، خواستم در يکی چند نقطۀ که بنظرم قابل ياد کردن  است چيزی نوسائل تأثير گذار بر افکار عامه مردم  ميباش
  .بگويم

  
نچه من در اين مورد از آرا تذکر داده شده  فکر ميکنم نظر به نچه آزيره  کارکنان  الج  قبلیدر مورد تاريخچه - ١

  .  ديده ميشودنديده ام و خوانده ام  تفاوت هایطريق کانال جزيره ش
  

نجا نشرات شان آکارکنان  الجزيره که قبال در بی بی سی  بخش عربی کار ميکردند  مقر شان در انگلستان بود و از
   . در سعودی چون ديگر کشور های عربی خبرنگارانی داشتند، ميکردندرا پخش

  اين کارمندان زمانی روابط شان با دستگاه بی بی سی و حکومت انگليس بهم خورد که کارکنان  بخش عربی بی - ٢
قضيه ودی در رشوت را به عده از افراد با نفوذ سعدادن موضوع  ،ن هم نميگذشتآ که زمان زيادی از افتتاح بی سی 
 بخاطرخريد اسلحه بقيمت تقريبا صد ١٩٨٦در سال سعودی  ميان حکومتهای انگليس و " يمامهدادقرار" که بنام 
اين پيگيری سبب شد تا مقامات سعودی از مقامات انگليسی بخواهند . ، پيگيری نمودند صورت گرفته بوددالرميليارد 

وقتی .   شوندسی عربی  که شنوندگان زيادی هم در شرق ميانه داشت، در بی بی که مانع نشر مسائلی در اين مورد
،  ن خواستند تا از نشر چنين معلوماتی خود داری نمايندآمقامات انگليسی از اداره بی بی سی و بالنوبه بخش عربی  

تگاه بی بی کار کنان عرب تبار بی بی سی در بخش عربی ان چنين در خواست را مخالف با سيا ست اعالن شده  دس
حکومت سعودی .  بينندگان و شنوندگانش تقديم کندسی دانسته خود را مکلف دانستند تا اخبار و معلومات درست را به

، که نمودن قرار داد چندين ميليار دالری در صورت  عدم باز داشتن نشر اين معلومات آدرين ميان تهديد به فسخ 
يند نبوده لذا بعد از اصرار آن خوش آليس و شرکت های سالح سازی طبعا اين فسخ قرار داد برای  اقتصاد انگ

 از  با نفوذی  به تعقيب  قضيه تقديم رشوت  از سوی  مقامات انگليسی به افرادگردانند گان بخش عربی بی بی سی 
انگليس ، مقامات ذی صالح در )بخاطر اينکه اين قرار داد اسلحه با شرکت های انگليسی صورت گيرد( سعودی ها 

که منافع  کشور شان را باالتر از راست گويی و کار کردن در راستای حقيقت ميدانستند،  تصميم به بستن بخش 
اين کار کنان که ديگر بيکار شده بودند  توسط دستگاه خبری الجزيره  که  چندی . تلويزيونی عربی بی بی سی گرفتند

البته در اين زمان روابط سعودی و قطر هم حالت خوبی . ت شدندقبل افتتاح شده بود به کار کردن در الجزيره دعو
  .يند معلوم ميشدآنداشت و اين همکاری  برای هردو طرف خوش 

  . حمد بن ثامر آل ثانی اداره ميشودالجزيره زير رياست يکی از شهزادگان قطری بنام   شبکه – ٣
 شبکه الجزيره  با وجود ارتباطی که حکومت قطر با امريکا دارد، توانسته است  جايگاه خاصی را در ميان مردم – ٤

روابط سياسی حکومت قطر با امريکا و . بخاطر انعکاس واقعيت های موجود در منطقه و جهان بخود کسب کند
از .  از بينندگانش دريغ نمايد ران مسائل جاریديگران مانع از اين نشد تا شبکه جزيره  معلومات خبری دقيق و روش

ب ميکرد و  خبرنگاران جزيره را  در جمله دشمنان حساال کانال خبری ،امريکادفاع رامسفيلد  وزير همين رو بود که 
 تا حدی که در صحبتی که بعدها فاش .، زندانی و محل گذارش دهی کانال را مورد هدف فير قرار دادندشان را قتل

د صحبت ميان تونی بلير صدراعظم  بريتانيا و بوش رئيس جمهور وقت در امريکا  بر سر بمبارد مرکز اين گردي
  .شبکه در قطر ميچرخيد

در جهان باشد که با   که در سرزمين فلسطين اشغالی رخ ميدهد کانال الجزيره ميتواند تنها دستگاه خبری در واقعات
چنانچه عملکرد سياستمداران کشور . نچه رخ ميدهد با خبر سازدآ حقائق ازپوشش خبری وسيع ميدانی اش مردم را 

نها  بر خالف اکثر کشور های عربی  از خواست مردم و بويژه مردم فلسطين آقطر در اين قضايا نشاندهنده اينست که 
  .دفاع کرده اند

ميرمن  بود که شبی توسط این تماس بگيرم  يکی هم  صحبت هآ از چيزهايی که به اين مناسبت ميخواهم به – ٥
ايشان درين . گرفتاز طريق تلويزيون افغانی که از امريکا پخش ميشود صورت فرهيخته  زهره يوسف داؤود 
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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

، از موضوع وابسته بودن اين دستگاه خبری به دستگاه  نرا نتوانستم بشنومآصحبت شان که من با تاسف قسمتهای اول 
ورد يکی هم  صحبت انگليسی آنرا آوقتی دليل . د که برای من خيلی جالب بوداطالعاتی سّری انگليسی خبر ميدا

 موجه نباشد چون هرکسی که در البته اين که  شايد دليل.  شابهت داشتمگردانندگان الجزيره بود که به لهجه انگليسها 
 الجزيره استخدام شدند اگر و خبرنگاران سابقه بی بی سی عربی  که در.  همان محل را ميگيردۀ زندگی کند لهججای

از مهاجرين تولد شده در انگلستان نبوده باشند بدون شک که قسمت زيادی از عمرشان را در انگلستان سپری داشته 
  .اصل فلسطينی دارند و همراه با اشغال کشورشان به گوشه های دنيا مهاجر شدندنانيکه آاند، خصوصا 

  
 هم اينست که بيشترين خصومت را حکومت های حاکم بر کشورهای از چيزهای جالب در مورد اين کانال يکی

هم به خدمت بطرف مقابل نموده چنانچه اطراف متعدد و متضادی  اين شبکه را مت. عربی  با اين کانال نشان ميدهند
ه خبری اما بيشترين بيننده و عالقمندانش را در ميان توده های مردم عرب زبان می توان يافت، که هيچ رسان. اند

  .ن در اين عمر يکنيم دهه وی  برساندآعربی تا کنون نتوانسته خود را بپای 
  

کانال الجزيره را نميتوان کانالی گفت که صدفيصد  مطابق نورم های قبول شده ژورناليزم کار ميکند که هيچ دستگاه 
بزبان عربی  و همچنان زبان خبری در دنيا چنين نيست، ولی بدون شک  شبکه الجزيره با شاخه های متنوع خويش 

را وفق دهد  انگليسی  يکی از برازنده ترين شبکه های خبری است که تا حد زيادی توانسته است  به اين نورم ها خود
  .هسته جای پايش را در جهان باز کندآهسته آو 

  
 بنده سوء ادب  تلقی اميد است  ياد داشت های. قای هدايت اظهار تشکر بخاطر زحمت و کار کردشان آبار ديگر از 

  . نشود
  

  پايان
  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


