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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

 ٢١-٠٦-٢٠١١                               جليل غنی  
                                                                                                                

  رسالت نشرات بيرون مرزی
 

ال گر شوروی سابق  و متعاقباً  جنگهای قدرت طلبی بين تنظيم های افعانها که در نتيجۀ جنگ دوامدارعليه  قوای اشغ
جهادی و ظهور جريان متحجر طالب در بيرون از کشور شان سکونت دايمی اختيار کرده اند مثل سائر اقليت های 
 ساکن  در کشور های مختلف جهان  مخصوصاً  غرب و اياالت متحده امريکا  که زمينه ابراز نظر آزاد و تأسيس

 و تأسيبس  چنين اد ديگر بيشتر ميسر است،  به ايجمراکز  و دستکاه های نشراتی  نسبت به به بعضی کشور های
  . مراکز  دست يازيدند

بحث ما بر علل مهاجرتها و سکونت های جبری و يااختياری  افغانها نيست  زيرا درين خصوص  به حد کافی نوشته 
  .شده است

ياالت متحده که بنام کشور امتزاج مليت ها خوانده ميشود هر مليتی چه هسپانوی مليت های مختلف مخصوصا در ا
نژاد است و چه عرب و افغان و ايرانی و يا چينائی و يا هر مليت ديگر  از خود نشرات راديوئی، تيلويزيونی، 

يه و عشيره  است که روزنامه، جريده و ماهيانه  دارد که نشان دهندۀ تشخص هر مليت و هويت ملی همان نژاد، قبل
سر زمين انحالل مليت " لذا فرضيۀ. چه از ده سال و يا ده ها  و يا صد ها سال به اينطرف درين کشور زندگی ميکنند

  فکر ميشد درست از آب در نيامد  و امروز باز هم اين مليت ١٩٦٠و يا امتزاج فرهنگها  آنطوريکه  در سالهای " ها
هر يک از اين  مليتها داشته ها و نهاد های  فرهنگی، .  و نژادی شانرا حفظ کرده اندها و اقليتها ارزشهای فرهنگی

عنعنوی و مذهبی خود را انکشاف داده و برای تداوم اين ارزشها  وسايل مختلفی را جستجو و بکار برده اند که 
  .نشرات سمعی و بصری و مطبوع  و تأسيس مراکز فرهنگی و اسالمی از آن جمله است

وسايل که بحيث و سيلۀ تثبيت هويت و حفظ ارزشهای فرهنگی و معنوی  مختص اين چوامع گرديده است، شکی اين 
نيست که  رسانه های گروهی  در هر کشوری  چه متعلق به مردم  داخل کشورهای شان يعنی باشندگان اصلی اين 

يل ديگری  به اين کشورها جای گزين شده اند، و يا دال" بدی حادثه"کشورها باشند و چه  آوارگان و پناهندگانی که از 
خدمات زيادی نه تنها در حفظ نهاد های  اجتماعی و فرهنگی خود  می نمايند بلکه  از وسابل و ابزار مهم انکشاف  و 

  .شگوفانی  نهاد های فرهنگی و معرفی کشور های اصلی شان نيز هستند
 های غربی و اياالت متحده  که آزادی بيان و عقيده  در چوکات  زمينۀ تأسيس اينگونه رسانه ها و نهاد ها در کشور

قانون درين کشورها تضمين گرديده و قانون بر اين کشورها حاکم است نه  خواستها و تمايالت  اقوام و افرادی که  
 هر ايالت امروز در.  قدرتهای سياسی را غصب کرده اند و افغانستان  يکی از اين گروه کشور ها بوده، سهلتر است

و هر کشور ی که افغانها درآن متوطن شده اند  نشراتی چه تصويری چه صوتی و  چاپی  دارند که بايد به گردانندان 
  . و متصديان اين رسانه ها تبريک گفت

بلکه اين نشرات و رسانه ها از " هر چه ميخواهد دل تنگت بگو" اما نشريۀ آزاد  به معنی آن  نيست که به اصطالح 
نشرات غير مسئوالنه  نه تنها تخطی از تمام نورم ها و اصول  .   رسالت  و مسئوليت های هم در قبال دارندخود

ژورناليزم است بلکه بی اعتنائی  و بر خورد غير مسئوالنه به ارزشهای واالی  جامعه مربوطه و منافع ملی همان 
نشرات غير مسئوالنه  و بدون در نظر داشت  معيار های تا جائيکه شنيده، ديده و خوانده ميشود  بعضاً  . جامعه است

ژورناليستی و حتی بعضی  اوقات  بدون در نظر داشت عفت قلم و کالم ميباشد، الفاظ و کلمات رکيکی  به چشم می 
نمی خواهم حتی مثالی  را تذکر . رسد و به گوش  ميخورد  که متأسفانه از آزادی های موجود  سوء استفاده شده است

  .هم زيرا من هم مرتکب عين گناهی خواهم شد که آنها گرديده اندد
وظيفۀ مطبوعات  بهم انداختن "بخاطر دارم  که يکی از مسئولين  تخنيکی يکی از همين رسانه های گروهی ميگفت  

ارند و که  شنيدن اين استدالل و سخن سخت تکانم داد و اگر اين نهاد ها مسأله را به همين سادگی پند" مردم است
 چه شکوه و گاليۀ از آن کم سوادی بخواهند فقط مردم را به جان هم اندازند و تندور عوايد و بيننده را گرم نگهدارند،
چنين  رسانه ها و نشرات  بجای . که  جز تفنگ و امر قوماندان خود نه چيزی ديده و نه هم حرفی حسابی شنيده است

اينکه در خدمت مردم خود و و سيلۀ پيوند  ملت به خون خفته و التيام  زخمهای جانکاه باشند، وسيلۀ نفاق افگنی و 
  .ختلف افغانستان واحد  و ال يتجزا شده اندشقاق بين اقوام م

اگر امروز نشرات  ما  در خارج از افغانستان وسيِلۀ چنين  .  سخن از مسئوليت و رسالت نشرات بيرون مرزی است
اشتباهی  قرار بگيرند که آلۀ دست اميال و جاه طلبی های گروه های مختلف سياسی  باشند و طبل تعصبات نژادی، 

سمتی، منطقوی، قبيلوی و مذهبی را به صدا در آورند و بر تابوت وحدت ملی ميخ کوبيده بروند، اين قومی، زبانی، 
  .چينين رسانه ها  فردا در پيشگاه تاريخ محکوم خواهند بود
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ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ل: ياد ير و لولـ، يکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اين وسايط با حفظ ارزشهای عالی ژورناليزم که بيطرفی، آفاقی بودن مطالب، مئوثقيت مطالب و جلو گيری از پخش  
 تبليغات ميان تهی است، وظيفه دارند به بخشی از ملت با شهامت افغانستان که هزاران هزار کيلو متر دور شايعات  و

تر از  وطن شان قرار دارند  و انتظار خبری و نظری  و انکشافی را ميکشند،  حقايق را آنطوريکه هست برای آنها 
بدون " منابع مطلع " حريف های دلخواه شان و به نقل از برسانند نه آنطوريکه گردانندگان ميخواهند  و حقايق را با ت

  .ذکر منبع به خورد مردم بدهند و باعث تشويش  بيشتر کسانی  گردند  که آرامش را قبّال از دست داده اند
درست بياد دارم  که روزی يکی از همين  گردانندگان از تقويۀ اردوی ملی افغانستان انتقاد شديد ميکرد و ميگفت اين 
يک اقدام بيهوده و غير الزمی است زيرا اردوی افغانستان هيچگاه پاسدار آزادی افغانستان نبوده است، نظری که 
بعضی از کشور های  همسايه  دارند و اين گرداننده آگاهانه و يا نا آگاهانه  انعکاس دهندۀ نظر ديگران بود که نه تنها 

قرار داد بلکه گامی فراتر گذاشته و در مورد ترکيب اردو نيز اردوی با شهامت افغانستات را مورد  بی حرمتی 
تبليغات بی اساس  بدون ارائۀ ارقام مربوط به ترکيب قومی اردوی ملی می نمود در حاليکه وقتی به ترکيب قومی 

نه های اين فقط نمونۀ از نشرات غير مسئوالنۀ رسا. اردو نظر انداخته شود کامالً  معکوس نظر او  به اثبات ميرسد
  .گروهی بيرون مرزی بود

آزادی حد و حصری دارد  و هر کشور با در نظر  داشت منافع ملی و ارزشهای فرهنگی و ملی قوانينی را وضع 
ميکند که حدود  آزادی های سياسی، مدنی، اعتقادات، مذهبی، بيان و ساير آزادی  های همان جامعه را تعين ميکند 

ور را داشته باشند و چه بدون سند تابعيت  باشند، مکلف به رعايت اين قوانين می وباشندگان  را چه تابعيت آنکش
مليت های مختلف در اياالت متحده هم با استفاده از همين قوانين  و آزادی ها نشرات گوناگون دارند اما اين .  نمايد

در . يگرد قانونی قرار ميگيرنددر صورت تخلف از اين قوانين مورد پ. بدان معنی نيست  که حدود آن تعين نباشد 
     Defamation  و Liable.   صدق ميکند) بدنام ساختن و افترا(مورد رسانه های گروهی بيشتر  قوانين 

خوشبختانه  هنوز کدام رسانۀ گروهی  بيرون مرزی  افغانها در اياالت متحده تا جائيکه من معلومات دارم  مواجه با 
مه  نشده است ولی وجيبۀ اخالقی هر  رسانه  است تا قوانين موضوعۀ کشوری را که کدام اقامۀ دعوی در کدام محک

از آنجا نشرات دارد  رعايت کرده و بحيث يک وسيلۀ تفاهم و آشتی زمينۀ نزديکی ملت غيور و با شهامت  افغانستان 
  . بحيث يک کتلۀ واحد  مرکب از  مليت های برادر و برابر  باشد

  
  پايان

 
  


