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 دنسريالهای هندی بت پرستی را ترويج می کن
ث ـندی از تلويزيون های خصوصی کشور، باعـيال های هپخش سرکه  می گويد افغانستاننگ ـرهـوزير اطالعات و ف

 . شودرواج بت پرستی در جامعه می

ها و سريال هايی که او آنها را پروگراماز پخش که والن اين تلويزيون ها خواسته است، ؤبدالکريم خرم از مسـمحترم ع

 .، خودداری کنندنگ اسالمی خواندـرهـمبتذل و مخالف ف

 . با مديران تلويزيون های خصوصی در کابل مطرح کردمالقات خرم، اين درخواست را، در به گزارش باختر، آقای

ندی را، مخالف ـ سريال های همخصوصًانگ افغانستان، پخش بعضی از سريال های خارجی، ـرهـوزير اطالعات و ف

 . نگ اسالمی خواندـرهـف

ث تبليغ بت پرستی در ـد، باعـا به گمراهی سوق می دهنشر اين سريال ها، عالوه بر اينکه جوانان ر:  تـآقای خرم گف

 .می شودنيز کشور 

لمای اين ـنگ افغانستان، در حالی منتشر می شود که روز گذشته، شورای عـرهـ از سوی وزير اطالعات و فقـفاين مو

 . يراسالمی خوانده شده، جلوگيری کندـهايی که غپروگرامکشور نيز، از دولت خواست از پخش 

ربی از تلويزيون خصوصی ـ پخش کنسرت يک آوازخوان غر هم، بنگ افغانستان، دو ماه پيشـرهـت اطالعات و فوزار

 . تراض کرده بودـطلوع در کابل، اع

 .لمبيايی را، مخالف احکام اسالم خوانده بودواين وزارت، پخش کنسرت شکيرا، آوازخوان ک

ی از خانواده ها، شخصًا تعدادته است که ـيردولتی در کابل، گفـی غوالن تلويزيون هاؤ با مسمالقاتبدالکريم خرم در ـع

 . ندی، انتقاد کرده اندـته و از پخش سريال های هـبا او تماس گرف

ث رواج بت پرستی در کشور می داند، که مردم ـندی را، باعـنگ، در حالی پخش سريال های هـرهـوزير اطالعات و ف

 ديگر، مانند محصوالت وسائل ندی را، از طريق سينما، تلويزيون و ـيلم ها و سريال های هـافغانستان، ده ها سال است ف

 . تماشا می کنند) ويدئو و سی دی(تصويری 

ط در زمان حاکميت گروه بنيادگرای طالبان در ـقـندی، در کنار ساير محصوالت تصويری، فـيلم و سريال های هـپخش ف

 . افغانستان ممنوع بوده است

ندی در جامعه افغانستان ـين وجود، برای نخستين بار است که بيم رواج بت پرستی از طريق پخش سريال های هبا ا

 .مطرح می شود

های تلويزيون های افغانستان به پروگرامندی، از پربيننده ترين ـاين نظر، در حالی مطرح می شود که سريال های ه

 .شمار می رود
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شان با آقای خرم، پخش  والن تلويزيون های خصوصی در ديدارؤل از برخی مسـبه نقخبرگزاری دولتی افغانستان نيز، 

 .کانال های تلويزيونی خوانده است) کمک مالی(ها را، بهترين منبع تمويل پروگراماين گونه 

 زيادی تعداد،  هافـلمته اينگونه ـسمت نيم ساعـر قـندی، در طول هـاين تلويزيون ها، با استفاده از محبوبيت سريال های ه

 . پخش می کنند را تجارتیاتاعالن

ته از پخش اين ـگويد که تعداد زيادی خانواده ها، شخصًا با او تماس گرفنگ ميـرهـبا اين وجود، وزير اطالعات و ف

 . شکايت کرده اندپروگرامها

 .المی کمک می کنند، تشکر کردنگ افغانی و اسـرهـ او، به ترويج فۀتـکريم خرم، در مقابل از تلويزيون هايی که به گف

 . ، از دستاوردهای قابل ذکر حاکميت بعد از طالبان در افغانستان استوسائل ارتباط جمعیآزادی 

 
 

 
 


