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 تلويزيونی يا مناظرۀ تلويزيونی؟ » مصاحبۀ« 
  پيرامون مصاحبۀ ماللی جويا با رزاق مامون در تلويزيون طلوع 

  " افغان ــ جرمن ــ آنالين"سايت 
   ٢٠٠۶ می ٢٧

 
 زن افغان و نمايندۀ مردم ای از خانم ماللی جويا، قهرمان"مصاحبه"اخيرا 

در افغانستان به نشر » طلوع«فراه در شورای ملی، از طريق تلويزيون 

بودن اين برنامه را زير سؤال ميبرد و عمًال آنرا " مصاحبه"چيزی که . رسيد

و وجود " مصاحبه"به يک مناظرۀ تلويزيونی تبديل کرده، طرز و شيوۀ 

بستگان بغايت بيشرم و رسوای کننده آقای رزاق مامون از وا" مصاحبه"

 . جمعيت اسالمی و شوراي نظار ميباشد

بصورت يک مستنطق بی ادب و " مصاحبه"آقای رزاق مامون در اين 

عصبانی ميکوشد ضمن توهين به ماللی جويا کاری کند که رشتۀ صحبت او گسسته و او را به گفتن نکات ناخواسته 

شود که نه تنها به هدف خود دست نمی يابد،  زمانی بخاک ماليده می) ق مامونرزا(اما پوزه اين گماشتۀ بيشرم . بکشاند

  . بلکه برعکس ماهيت بی ادب و در عين حال وابستۀ خود را آشکار ميکند

ماللی قهرمان از آنجا که از يک موضع برحق حرکت ميکند، با مدد استعداد درخشانش به اين گماشته و مدافع بيشرم 

خانم جويا با متانت، رزاق مامون را که از خشم . تر از خودش، موقع نميدهد که به هدفش دست يابدجنايت کاران بيشرم 

حتی نشستن آدموار را در يک برنامۀ جدی تلويزيونی فراموش کرده، بجايی ميراند که حتی اربابان او نيز به بی 

  . شان پی ميبرند" روشنفکر"استعدادی اين نوکر حقير 

که مصاحبه کننده حق دارد برای کشف حقايق و جذاب کردن برنامه، مصاحبه شونده را با سؤال برای ما روشن است 

اما کاری که آقای رزاق مامون ميکند از آن مقوله نبوده، بلکه درست جانبداری از اربابان . های گوناگون مواجه سازد

  . خودش و توهين به ماللی جوياست

بخصوص اگر سابقۀ او هم در نظر گرفته شود که در زمان حکومت مسعود ــ ربانی او يکی از کارکنان خاد آن ها و از 

  . مستنطقين و سانسورچی های فعال آن دوره بوده، نيات او کامًال آشکار تر ميگردد

به " ژورناليست"اران را بنام تلويزيون طلوع اگر از سر ناآگاهی اين کار را کرده باشد که يک فرد گماشتۀ جنايتک

اما اگر آگاهانه اين کار را صورت داده، بهتر بود نام برنامه را . مصاحبۀ ماللی جويا آورده، شايد يک اشتباه تلقی گردد

خانم ماللی جويا با رزاق مامون نمايندۀ جمعيت يا ساير جنايتکاران جنگی " مناظرۀ تلويزيونی"بلکه " مصاحبه"نه 

  . ميگذاشت

  
مصاحبه جويا با تلويزيون طلوع در 
 کابل بعد از حمله بر وي در پارلمان

  )١٣٨۵ ثور ١٩(
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 عين حال تلويزيون طلوع برعکس ادعای هميشگيش، اينبار بايد صريح اعالم ميداشت که طلوع، برنامۀ مربوط به در

  . يک گروپ مخصوص ميباشد، نه يک رسانۀ آزاد

ما از تلويزيون طلوع بر پايۀ ادعای هميشگيش و بر پايۀ نورم های تعيين شدۀ رسانه های گروهی آزاد تقاضا داريم تا 

 گماشتۀ بدنام را از هيئت کارکنان خود بيرون کرده از ماللی جويا و بينندگان خود معذرت خواهی کند، که از اوًال اين

  . اعتماد آنها سوء استفاده صورت گرفته، برای شان مناظره بجای مصاحبه ارائه گشته است

مصاحبه "اين زمينه فرا خواند ، اصل برای اينکه خوانندگان خود را نيز به قضاوت در " افغان ــ جرمن ــ آنالين"سايت 

  . را تقديم ميکند" مناظره"يا در واقع " 

 


