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  ٢از  ١ :تعداد صفحات
 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعو

 maqalat@afghan-german.de 

  هـ ش٠٥/١٢/١٣٨٦                          »رسولی«فريدون 
 
 

  و دلقکان بازاری» ايرانيزه شدن «، »طلوع«تلويزيون 
  

رشد کرده » انجيوی«پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن اداره مؤقت تا به حال، وسايل اطالعات جمعی بصورت 
» انجيِوی« هر کدام سر از آستان يک جريان يا راديو، تلويزيون و نشرات چاپی در گوشه و کنار افغانستان. است

بيرون ميآورند، که تعداد زياد آنها بخصوص نشرات چاپی بصورت مقطعی فعاليت داشته و پس از نشر چند شماره 
ما  درين ميان، بودند نشرات انگشت شماری که حرف برای گفتن داشتند، .فرو می رفتند» آزادی بيان«در باطله دانی 
درين ميان تلويزيون ها که با  .مشکالت دست و پاگير اقتصادی مجال ادامه حيات برای آنها نداد  حاکم ومتاسفانه جو

پشتوانه های بزرگ مالی و سياسی به ميدان آمده اند، راه همواری در پيش دارند و می توانند به آسانترين شکل 
  .چوبدست اين و آن شوند

نستان، برای مصروف سازی بيننده ها مسابقه ای را به راه انداخته اند که    تمام تلويزيون های فعال در داخل افغا
هرکدام در حد توان می کوشند، با نشر برنامه های اعتيادی چون سريال های بی نهايت  مبتذل و برنامه های ذوقی 

. ين بازار است پيشگام ا» طلوع«. کوچه بازاری، آخرين ضربات را به شيرازه از هم گسيخته فرهنگ ما وارد کنند
اين تلويزيون با نشر برنامه های تقليدی دست باالی در جذب بيننده ها دارد ؛ سکانداران آن به بهترين شکل در پی 

  .تحقق اهداف تعيين شده برای شان می باشند 
، »زرياب«   بکار بردن کلمات فارسی ايرانی شايد جز از وظايف تعيين شده برای اين تلويزيون باشد، مثلث 

اينان . برنامه ها می باشند» ايرانيزه کردن« که بر گهواره ناز اين تلويزيون لميده اند، مديران» حامد«و » نادری«
آوردن کلمات . حقيرانه می کوشند با ترفند های ازين نوع، تسلط فرهنگی آخوند های ايرانی را برای ما هديه دهند

و غيره  نمونه های اين بازی » طبی«بجای » پزشکی«، »تجارتی«بجای » بازرگانی«، »حرارت«بجای » دما«
نسبت به بعضی ازين گرايشات ازين هم رسواتر است ؛ سبکدوش » خرم«برخورد شوونيست های چون . فرهنگی اند

» خرم« فقط از دست  گلبدينی های چون» پوهنتون«بجای » دانشگاه«استفاده از کلمه » جرم«کردن يک کارمند به 
نکه نميتوان بخاطر بکاربرد کلمه ای باالی کسی ايراد گرفت، اما زمانيکه ديده ميشود اين روش در با آ. برمی آيد

  .عقب خود دسيسه و توطئه را بدوش می کشد، قضيه کامال فرق می کند
را در خود پيچييده است، برناهه های ديگر اين تلويزيون نيز » طلوع«    گذشته از موضوع باال که برنامه سازان 

و ساير برنامه های طنزی و تفريحی آن چنان به ابتذال آلوده اند که » لحظه ها«، »زنگ خطر« . ی بحث دارندجا
پوشيدن لباس زنانه و تغيير آواز با اکت و ادا های کاباره يی فقط زيبنده دلقکان درباری . طنز را به لجن می کشند

ی ما از طنز فقط خنده آفرينی را فهميده باشند، که اين به است، نه يک هنرمند واقعی و کميدين، شايد اين کميدين ها
آنان با سبک و سنگين کردن کلمات هرزه فقط به ريش خود و دوستان می خندند، بقيه وقت . سواد خودشان بر ميگردد

ار می شتابد، گويی زندگی اش با ت» خليلی«ساالر اين برنامه گاهی چنان بی ارتباط به تقديس . گذرانی بيش نيست
  .او را به اين حال و روز انداخته است» کابل اکسپرس«نازک از پستی با او پيوند دارد ؛ بدون شک فلم 

بخشيده ، نشر سريال های پی در پی » روشنايی« را» طلوع«      چيزی ديگری که تلويزيون های افغانی و در راس 
پيام های اين سريال ها برای جوانان افيون بيش نيست؛ خوشگذرانی ، . هندی است ، که بازار آنها را گرم نگهميدارد 

درس های است که جوانان ميتوانند ازين تحفه های وارداتی ... به خود انديشيدن، بازيچه و آلت دست هوس شدن 
درجه درين سريال ها زن بحيث موجود . سرمايه داری است» ناب«نقش زن درين سريال ها بيانگر مناسبات . بگيرند

دوم، کاالی بيش نيست و مرد، هروقت خواسته باشد اين کاال را می تواند دور بياندازد و جايش را به کاالی جديدتر 
از طرف ديگر زن درين سريال ها ؛ مايه فساد، موجود حقه باز، بازيچه دست مردان . که شايد مد روز است، بدهد

همچنان . می باشد...د پاک، بی آاليش، مغز متفکر، نان آوربخصوص سرمايه داران است، اما در مقابل مرد؛ موجو
تمام اين سريال ها مربوط به زندگی ثروتمندان است، فاميل های که همه در فکر بلند بردن ميزان ثروت شان اند و 

ها را زمانيکه بيننده يی بی خبر اين سريال . انسان های که خرد را با پول مقابل هم در پله های ترازو می گذارند
مردم در چه زندگی رويايی بسر می برند، » بزرگترين ديموکراسی دنيا«تماشا می کند، به اين فکر می افتد که در 

هيچ صحنه يی . چرا که هيچگاه زندگی تهی دستان و افراد مربوط به طبقات پائين اجتماعی به تصوير کشيده نميشود
 پرده نمی آيد، اگر باری هم پای آنان به ميدان کشيده ميشود، از زندگی کسانی که در کنار سرک ها می خوابند روی

در نقش خدمه يست که حتی قدرت سخن گفتن درست را ندارد و فقط خاک پای افراد خانواده سرمايه دار را به چشم 
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 اين است درس های که جوانان و نوجوانان ما از آن ميگيرند، حتی بعضًا بزرگتر ها نيز از. خود سرمه می کشد
  .مزايای آن بی بهره نميمانند

     با توجه به گفته های باال و جو فرهنگی حاکم در کشور، رسالت افراد آگاه جامعه چی می تواند باشد؟ آيا در مقابل 
اين هجوم فرهنگی که تار و پود رسانه های ما را درنورديده سکوت کرد؟ بدون شک اين جز از پروژه استعمار است 

نده ترين ابزار برای از هم پاشانيدن ملت ها در بند می باشد، مخترين استعمار در شرايط فعلی بی که در عين حال کش
باکانه ازين ترفند شان سود می جويند و جنايتکاران همدست شان با کف بر دهان آوردن به اين پستی خود و 

ادران ديگرشان صاحبان افکار و و بر» محقق« ،» دوستم«رسانه های تصويری که  . آب تطهير می پاشند» دوستان«
انديشه آن باشند، چه کاری برای ملت انجام داده می توانند؟ آيا بايد چيزی مثبتی از آنها انتظار داشت ؟ به نظر من هر 

می کوشند در پی تحقق اهداف » سی آی ای«آنها در حد پست ترين جاسوسان . گونه انتظار مثبت را از آنها ُپله خورد
پس بايد روشنفکران آگاه و وطندوست با در نظر داشت نياز زمان و وضعيت حاکم سياسی و . باشندباداران خود 

فرهنگی، پشت صحنه های اين درامه را برای مردم باز گو کنند، اين رسالت تاريخی که بر شانه های شان سنگينی 
 به انديشه های پاک انسانی است، که می کند، حال و آينده را پيوند ميزند و توجه نکردن به آن به معنی پشت کردن

  .مسخ درونی روشنفکر را به همراه دارد
  

  پايان
  
  
 


