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 بحران آفرینی رسانه ها
 

همه مردم را به طرف خود نمیدانم زمانه چرا این طور شده که در هر مقطع خود بازاری را روی کار می آورد و 
جامعه ما به آن روی آوردند و  ، روزی بازار انجو سازی روی کار آمد و چنان گرم شد که اکثریت مردممی کشاند

برق مانند اعمار مجدد  در حدود سه هزار انجو با القاب پر زرق وکه ن حدی قوس صعودی خود را طی نمود تا آ
و دفتر آن یکی از اتاق های  انش شان اعضای فامیل ۀت مدیرکه هیئ . . .، احیا و بازسازی افغانستان وافغانستان

، من د که، ما انجو داشتیمنن باالی دروازه خانه نصب و روزی به آن افتخار نمایکه لوحه آ انش من در منزلنشی
جناب محترم بشر دوست  ثر بودن شان، یکباره از طرفؤو غیر می روزی در اثر بی کفایتی رئیس انجو بودم ول

انجو ها را منحل  پالن وقت را بدوش داشت با یک حکم به تعداد شانزده صد از چنینولیت وزارت ؤصاحب که مس
موکراسی و ی، د، جوالنگاه آزادی بیانون اساسی در کشور ما که جو سیاسیاعالن نمود و زمان دیگری با تنفیذ قان

 ۀعرصدرآگاه و نا آگاه ، افراد و با استفاده از قانون رسانه ها در نهایت سبب تصویب قانون رسانه ها گردید
ارزش های ژورنالیزم را در برنامه های خود رعایت  بدون آنکه اصول وه فرهنگی قدم گذاشت ۀمطبوعات و جامع

 .م تر نمودندگر نمایند بازار آزادی بیان را گرم و
 

ها به این طرف نشرات داشت و الگویی بود برای سایر رسانه های تصویری  تلویزیون ملی کشور که از سال هگرچ
الیزم با اساسات ژورن قدمبه  قدم، ، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، ملینیدی رعایت توازن، رسوم و عنعنات که با

ود و به دست نشر می سپرد که نشرات آن هیچگاهی درد سر ساز نگردیده و همه پسند ب ها را طراحی و پروگرام
سط افراد که راستی واقعأ تو مسبب ناراحتی های مردم ما نبود.  . .، چاپی وبه همین طور رسانه های صوتی

 .می شوند اداره، رهبری و خواهمسلکی و خیر
 

ورده اند که نه تابع قانون رسانه های همگانی در این عرصه آشفته بازاری را بوجود آ ۀبا شمولیت تعدادی به خانواد
بدون رعایت  آن بی خبر از کود های اخالقی آنچه به سلیقه شان موافق افتد ، نه قانون رسانه ها وعالوه ازیاساس
که برنامه ای را تحت تصویری است  ۀخود می پردازند مانند رسان ۀپخش آن از طریق رسان ولیت ها به نشر وؤمس

اند  یها سخن می گفت و یا روزنامه هایتصویر خبری کوی( که نشر آن ماال مال از تازه نمودن کدورت ) عنوان
 گیرند که گویا افغانستان از نظر وی به دو والی( کار میشمالی تلتر در نشریه های خود از اصطالح )که  بیش

رساند و بیمورد نیست برداشت خود را از بعضی نشریه  نفاق را به مشام می حصه تقسیم شده باشد که بوی تفرقه و
کاران آن ولین و دست اندرؤرساند که گویی مس نشریات شان چنان می محتواییرم یز به رشته تحریر بگهای دیگر ن

 ، در این عصربه منصب حجت خراسان مقرر شده بودند حکیم ناصر خسرو قبادیانی که هزار سال قبل از مصر مان
نشرات  اخذ جواز که به ریاست ا حینما ایران به منصب حجت مقرر شده باشند که تعهد خود ر ۀز کشور همسایا

برای آن اجرا  یید گفت که دولت هیچگاهی جواز، فراموش کرده باشند بافرهنگ سپرده اند اطالعات ووزارت 
 به قول شاعر که چه خوش سروده : نمی کند که درد سر ساز جامعه گردند و

 

 گفتند که بنیاد مردم بکن.یشه دادند که هیزم بکن        نترا ت
 

 استعمالباز زدن از  سر، ، نا هنجاری های نشریاتی، عدم رعایت توازنارزش های ژورنالیزم عدول از اصول و
مردم افغانستان  جاریجوزای سال  22یخ رأته توان در مطلبی به اثبات برسانیم که ب میرا .  . .کود های اخالقی و

های ائتالف بین المللی به نهاد های ولیت های سراسری از نیروؤمس رفتندر کابل به ارتباط پذیرویداد یکی دو شاهد 
گو های صلح و تداوم این پروسه جهت و  فتری در دوحه مرکز قطر غرض گفتد افتتاحو دیگری  امنیتی کشور

به همکاری  کار آن بود کهافغانستان بان با دولت جمهوری وه طالرفع اختالفات فی مابین مخالفین و بخصوص گر
باشد که در ذات  گی میهردو رویداد دست آورد بزر .ادامه داشت بیش از یک سالاز مدت ، امریکا ۀایاالت متحد

باعث خرسندی ملت  ولیت های سراسری سبب افتخار وؤمس فتناری ها گردیده است که البته پذیرامید و ۀخود مای
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ها  ، دارای نهاد های امنیتی که از سالجهانی ۀبه حمایت جامع افغانستان یک بار دیگر بوده که امروزافغان غیور 
یش را پیدا کرده اند که وظایف خوبه مرحله ای رسیده و توانایی آن و انتظار آن را داشتیم به حدی نیرومند گردیده اند

 دار، چندان عصری و مدرن برخوراتتجهیز ، هرچند این نهاد ها، از وسایل ورا بطور مستقالنه به پیش برند
که  می باشندولیت های امنیتی ؤمس فتنآماده پذیرمتین،  و ، عزم راسخ ، اراده قوی، اما با عشق وعالقه بوطننیستند

با  ساخته و و ناموس آن ندفاع از وطخود را سپر  ۀافگنان به مبارزه پرداخته و سین هراس در مقابل متجاوزان و
 کش هایخن با خود سمیع هللا که در جنگ تن به تن و مشت و و ی خون های پاک خویش مانند جانعلیفدا
نمایند خنثی و محمد قاسم خواستند ویرا علیه یارانش استعمال  ، بایر خان ویار، پالن شوم دشمن را که می(انتحاری)

ذهن و  ی مردم شان دفاع نمودند، هرگز ازارزش ها قهرمان با اجرای تحلیف عسکری، که از وجب وجب خاک و
قوای متجاوز توان گفت که عقب زدن  حق میه ب روان فرد فرد این سرزمین به باد فراموشی سپرده نخواهد شد. 

گران  ، نابودی دهشتستی آن در امتداد خط دیورندیونبرهم زدن اهداف هژم پاکستان از ولسوالی گوشته و
،  و دستگیری توانمندی های منسوبین امنیتی ما بوده  تروریست در ولسوالی وردوج والیت بدخشان نمونه ای از

 می قابل تقدیر نیز کنار کشور تروریستی مخالفین در گوشه و جلوگیری و خنثی نمودن پالن های تخریبی وکشف، 
فعالیت شان را  ۀی علیه تروریستان و دهشتگران عرصهای مردم قیام، پیوستن مردم ما در انیتباشد که با درک حق

 محدود و محدود تر گردانیده است.
 

بخصوص  گو در دوحه مرکز کشور قطر نیز به ارتباط تسریع روند صلح با مخالفین و و البته گشایش دفتر گفت
 ۀوه طالبان در همکاری ایاالت متحدافغانستان با گربه این طرف از جانب دولت جمهوری ها  طالبان از مدت

بررسی قرار داشت و اگر بیاد داشته باشیم جانب طالبان غرض باز شدن این  امریکا از دیر زمانی مورد بحث و
نستان افغا جمهورید که به وساطت دولت دفتر خواستار رهایی چند تن از زندانیان شان از زندان گوانتانامو گردیدن

انجام این دفتر و سر حه مرکز قطر اقدام بعمل آمدپنج تن زندانی طالبان و انتقال شان به شهر دو رهاییدر قسمت 
اشخاص به گونه و گوی صلح افتتاح و آنأ برداشت ها در مورد استفاده از این دفتر از طرف افراد و  غرض گفت
ا در جریان سفر خود به اوباما رئیس جمهور امریکصورت گرفت که در مورد دفتر متذکره نخست های مختلف 
انون اساسی افغانستان را گیرد که جانب طالبان ق از این دفتر زمانی با طالبان مذاکره صورت می» :آلمان گفت

آلمان نیز به آنچه از طرف  همچنان وزیر دفاع «، سالح خود را به زمین گذارند و دست از خشونت بکشند.بپذیرند
، دفتر وارد نمود و هم تاثیرات خود را درموردا ه عکس العملمی شد، ابراز نظر گردید که  نماییبزرگ  ه ای،عد

ره تحت رهبری دولت جمهوری و غیر از مذاک گردد قرار شد که دفتر قطر به نام )دفتر طالبان برای مذاکره( مسمی
 . یچ نوع فعالیت دیگری نداشته باشدافغانستان ه

 

دهه و بیشتر از آن  ریخی در کشور بودند که بعد از دوأت در حالیکه رسانه ها در یک روز ناظر دو رویداد عمده و
ولیت های امنیتی ؤمس ندی آن را کسب نموده اند کهنهاد های امنیتی گردیده و توانم کشور ما صاحب اردو و

 گ محسوب می شود که جهت اطمینان خاطرسراسری کشور را بدست گیرند و در ذات خود یک دست آورد بزر
ولی جای گرفت،  تحت پوشش قرار می انعکاس می یافت وها هموطنان ما بطور وسیع و گسترده از طریق رسانه 

تعجب است که رسانه ها در این قسمت با سطحی نگری به  نشر یکبار خبر آن در این رابطه اکتفا کرده رسالت 
دفتر قطر که محصول به پا ایستاده  افتتاحجا نیاورده اند اما پیرامون درستی بخود را در قبال نهاد های امنیتی به 

م ما را به باز گشت باشد،  چنان نشرات گسترده را روی دست گرفته بودند و فکر مرد شدن نهاد های امنیتی می
نیمی از پیکر سیاه دیروزی آنها و نادیده گرفتن دست آورد های دوازده سال گذشته و محرومیت  ۀدوباره و دور

د را به دور از سایه قانون ، برنامه های نشریاتی خورسانه ها نباید اء  بن .کردند جامعه از حقوق شان را تداعی می
ها را باالی خود وارد می سازند که یا آگاهی رسانه  بدگمانیکود های اخالقی سازند زیرا  ،، قانون رسانه هاساسیا

 باشند. ستخباراتی دشمن و خارجی میهای ا یا وابسته به سازمان ای ندارند و
 

 پایان

 
 
 


