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گر خاينان و جانيان ، مشاطه"طلوع"  
سانسور شد" طلوع"لی جويا در تلويزيون مال  

 
اين . از شبکه تلويزيونی ای بی سی آستراليا را پخش کرد" خبرنگار در خارج"ترجمه برنامه " طلوع"ديشب تلويزيون 
 ١٣ترجمه کامل آنرا قبال به تاريخ " طلوع" در آستراليا پخش شده بود که تلويزيون ٢٠٠۶ نوامبر ١۶برنامه به تاريخ 

 . پخش کرده بود٢٠٠٧می 

اين برنامه بشکل مستند کوتاه سه بخش را در بر دارد که اول به معرفی کارکرد خانم حبيبه سرابی والی باميان ميپردازد 
و در بخش دوم مصاحبه و تالش های ماللی جويا را به نمايش ميگذارد و باالخره بخش آخر گزارشی از افريقای جنوبی 

  .است

ما همه اعضای فاميل مشتاقانه منتظر " طلوع"در جريان نشر مجدد اين برنامه از طريق ) ١٣٨۶ حوت ٨(اما ديروز 
بخش خانم جويا را سانسور کرده " طلوع"بوديم که بخش مربوط ماللی جويا را تماشا کنيم، اما مبهوتانه متوجه شديم که 
  .دو به تعقيب گزارشی در مورد حبيبه سرابی، گزارش افريقای جنوبی آغاز گردي

کردم به اين صورت مفتضح و بيشرمانه  قرار دارد، اما تصور نمی" جبهه ملی"در خدمت " طلوع"همه ميدانستند که 
و لوی ) بخوانيد ضد فرهنگ(دست به سانسور بزند در حاليکه همه روزه ظاهرا با کريم خرم وزير اطالعات فرهنگ 

اما خود !!  برابر آزادی بيان و مطبوعات در کشور هستندسارنوال جبار ثابت درگيری دارد که گويا اينان مانعی در
 .عمال بدتر از دو گلبدينی مفلوک، در خدمت منافع جنگساالران و ستمکاران زيرکانه کار ميکند" طلوع"
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زنگ "البته سانسور امروزی ماللی جويا در طلوع پديده جديدی هم نيست، همه به خاطر دارند که چطور دلقکان برنامه 
 بار ها کوشيده اند ماللی جويای عزيز را به زعم خود مسخره کنند و باری هم با توطئه همين تلويزيون جنايت "خطر

 .ساالران بود که زمينه اخراج غيرقانونی ماللی جويا در پارلمان گرگان مطرح و عملی شد

اش  استقامت و شهامت و مبارزهاما چرا ماللی جويا سانسور ميشود؟ پاسخ برای همه روشن است، چون ماللی جويا با 
و ساير " جبهه ملی"عليه تمامی دشمنان وطن ما همچون تيريست که قلوب سياه و پرطينت جنايتکاران و وطنفروشان 

دشمنان وطن را هدف گرفته، هرکدام از ايستادگی يک افغان وطندوست و مبارز و آنهم از جنس زن که ماسک های 
گمارند که  پيچند و چون چيزی در جانته ندارند، سفيران فرهنگی شان را به کار می یشانرا دريده و ميدرد، در خود م

مثل رهنورد زرياب، " طلوع"در ) نمی خواهم با روشنفکر ناميدن اينان به اين مقوله توهين نمايم(همانا تحصيل کرده ها 
ليه اين دختر قهرمان تبليغات راه اندازند و تا اند تا در کنار ايرانيزه کردن افغانستان، ع.... پرتو نادری، سميع حامد و 

  .ميتوانند هر خبری در ارتباط به وی را زير قيچی سانسور شان قرار دهند

ولی در همين طلوع همه روز بينندگان شکنجه شنيدن سخنان خاينانه، جنگساالر پسند و يا در بهترين حالت خنثی کسانی 
 جعفر رسولی، فهيم دشتی، خليل رومان، دين محمد مبارز راشدی، چون صديق چکری، ملک ستيز، شکريه بارکزی،

فاضل سانچارکی، بشير بيژن، هالل الدين هالل، فوزيه کوفی، جنرال عظيمی، احمد ضيا رفعت، وحيد مژده، صبغت اله 
، منيژه الدين مهدی، صالح محمد ريگستانی، احمد سعيدی، داوود سلطانزوی، قدريه يزدان پرست، ستانکزی سنجر، محی

باختری و دههای ديگر را بايد متحمل شوند، و هيچگونه محدوديتی برای اينان وجود ندارد چون همه در خط سياست 
  .روان اند" طلوع"ننگين 

آورند و طوری  بخاطر چند کلمه درين روزها متواتر کف بر دهان می" طلوع"زرياب، پرتو نادری و همجنسانش در 
گويا حل قضيه افغانستان در استفاده از همين کلمات نهفته، خود فراموش ميکنند که قبل از اينکه هياهو راه انداخته اند که 

کريم خرم، نابخردانه و فاشيست وار چند خبرنگار را بخاطر کاربرد اين کلمات مجازات کند، اين عمل بيشرمانه بوسيله 
همه گزارشگران اين تلويزيون اخطار داده بود که در عملی شده بود و به " طلوع"شخص رهنورد زرياب در تلويزيون 

  .ده دالر از معاش شان کسر خواهد شد... و " شاروالی"، "پوهنتون"صورت کاربرد کلمات 

طلوع دروغ گفت، در صورتيکه دوستانيکه با آن تلويزيون کار ميکردند، اين نکته را بار " گفتمان"اما وی در برنامه 
  .واقعی بودنش شکی وجود نداردبار متذکر شده اند و در 

، با برنامه های تجارتی و جوانان پسندش، تالش ميورزد که نقش فلم های تجارتی و مبتذل سينمای هند "طلوع"تلويزيون 
را در افغانستان بازی کند و مردم و مخصوصا جوانان را بسوی دنيای رويا ها و تخيالت واهی بکشاند تا مبادا به فکر 

جامعه "هانه و مبارزه بخاطر رهايی افغانستان از چنگال خاينان جهادی، طالبی و بادارن امريکايی و سياست آزاديخوا
شايد کمک يک ميليون دالری سفارت امريکا در کابل به اين تلويزيون کامال برنامه شده و در خدمت . شان شوند" جهانی

 .افغانستان تا کنون عمل کرده استهمين هدف بوده باشد که بسيار به صدق دل طبق سياست امريکا در 

زندگی همين : مبدل شود و به مردم تداعی کند که] ١[ "عامل ثبات وضعيت اجتماعی موجود"دقيقا ميخواهد به " طلوع"
است و بايد با آن بسازند، سياف و ربانی و قانونی و مجددی و، حضرت علی و محقق و خليلی و کرزی و دوستم و ساير 

.  شويماست که ما بايد آنرا پذيرا" نظم نوين جهانی"جانيان بايد بر سر قدرت باشند و اين حکم دموکراسی امريکايی و 
اگر کسانی همه چيز در دست دارند و با خاطر آرام به چور و چپاول ميپردازند و کسی نميتواند برايشان بگويد که باالی 

بار دست و پا  روزی و فقر و هزارگونه مصايب فاجعه چشم تان ابروست، اما در مقابل اکثريت قاطع مردم ما در تيره
راه درازی داريم " نهادينه شدن دموکراسی"هستيم و تا " دموکراسی نوپا" چون ما ميزنند، اينها همه بايد پذيرفتنی باشد

برای بهتر شدن وضعيت تالش شانرا " وزرای محترم!! "بنا نبايد با مقاومت با اين وضعيت جلو اين حرکت را بگيريم
  !!هم وجود دارد که به فضل خداوند کريم مرفوع خواهند شد" اشتباهاتی"ميکنند اما 

چهره "در ادامه شخصيت سازی هايش، پياپی تالش ورزيده که ستمکاران جانی را طی برنامه هايی زير نام " وعطل"
چنانچه از " چهره ها"برنامه . و غيره، انسانهای شريف و نرمال جلو داده آنان را سفيده مالی نمايد" مهمان يار"، "ها

درين برنامه اکثرا کثافاتی از نوع داکتر . ناميده ميشد" ينچهره های خا"تصاوير معرفی برنامه هويداست بايد اصال 
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عبداله، عبدالحق علومی، حفيظ منصور، داوود داوود، همايون جرير، لطيف پدرام، گل آغا شيرزوی، رزاق مامون، 
دعوت ميشوند و بدون ... عطا محمد، وحيد مژده، حاجی دين محمد، روان فرهادی، انور جگدلک، ولی مسعود و 

ترين اشاره و يا پرسشی در مورد گذشته ننگين هرکدامشان، تالش صورت ميگيرد بر مرداری هايشان چونه پاشی اندک
  .صورت گيرد و شخصيت تراشيده شوند

آيد، اما اين آزادی فقط تا  سخن به عمل می" آزادی مطبوعات"طی چند سال گذشته در افغانستان بصورت گوشخراش از 
فع دولتمداران و باداران امريکايی شانرا تامين کند، و از اين جو برای رويکار آمدن سمارق آنجايی تحمل ميشود که منا

استفاده صورت گرفت که به هيچوجه بازتاب گر خواستها، آالم و آرزوهای توده " طلوع"وار چينل های تلويزيونی مثل 
" قهرمان ملی"ی جرئت ندارد که شخصيت ا هنوز هم هيچ نشريه يا نويسنده. های ميليونی افغانستان بشمار نميروند

سرنوشت تلخ . خاينان، احمد شاه مسعود را مورد سوال قرار دهد چون با تعقيب و تهديد و حتی مرگ مواجه خواهند شد
پرويز کامبخش که در دست قرون وسطاييان جاهل اسير است، لجن پاشی به آزادی بيان را به بهترين وجهی به نمايش 

.ميگذارد  


