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  ؟شد خونين فرخنده علنی کشی زجر ٔ فاجعه با ،چرانوروز
 

 در تراژدی اين . دکر بيان را افغانی جامعه نابسامان کنونی وضعيت تلخ واقعيتھای از تصويری فرخنده قتل
 با مجادله از بعد ګذشته سال نوروز از قبل روز دو فرخنده .است سابقه بی کابل شھر خصوص به و افغانستان تاريخ

 تعويض اين پشتيبانی با متعصب اوباش و اراذل از يی عده توسط و شد قرآن سوزاندن به متھم نويس تعويض يک
 آتش به بعد و کشاندند موتر با درجاده را او جسد بعد و شد موتر يرز خورد، لگد شد، زخمی چوب و سنګ با نويس

  .شد زده
 تعويض خريد برای پولشان اتAف به تشويق جادوگر اين سوی از زنان چرا ميگفت که بود اين فرخنده »گناه«

 روحانيت «نقش و جنسی فقر شايعه، نقش ، عامه وجدان ، تفاوتی بی : است مکث قابل عامل چند جا اين در. شوند می
 اياGت در ١٩٦٤ سال در که واقعه به ارتباط در را اجتماعی گی عاطفه بی يا ، Social Apathy اجتماعی تفاوتی بی

 آنکه بی بودند نيويورک شھر در زنی قتل شاھد افراد از شماری آن در که اتفاقی -کردند تعريف داد، رخ امريکا متحده
 شھر در فرخنده سر بر جھان متمدن کشورھای حضور در ٢١ قرن در که چيزی آن دقيق ؛ بزنند خاصی اقدام به دست
 از و اند گرفته را گاه قتل ميدان دور تا دور که ھستيم عظيمی جمعيت حضور شاھد ، موجود تصاوير در. گذشت کابل
Gبرابر ھا ده که فاوتت بی جمعيتی - کنند می تماشا را فاجعه العملی، عکس کوچکترين بدون آن، اطراف از نيز و با 

 مسووليت که گفت بايد .کشند می انتظار را فاجعه سرانجام و دارند خود اشغال در را فاجعه صحنه تمام و اند مھاجمان
 ھر جای به که است نيز خونريزی ميدان در حاضر گران نظاره با بل است، پوليس با و گرايی افراط با فقط نه جنايت
 تفاوتی بی که ھايی پژوھش از دسته ن. بودند فاجعه انجام سر انتظار در و برداری لمفي سرگرم يی مسووGنه حرکت

 غالبا اجتماعی شناسی روان به نزديک گرايشی با کنند، می مطرح دوستی نوع با تقابل در و ارتباط در را اجتماعی
 خود ھای بررسی معيار ار آفرين مشکل و اضطراری موقعيتی در يا و مشکل دچار فردی به افراد ھمدلی و کومک

 او قتل آماده فرخنده، سوی از قرآن زدن آتش دروغين داستان اين شنيدن با کسی ھر ماجرا اين در .دھند می قرار
   . تماشاميکند را وحشت اين ھم يی عده. کند می حمله او بر و ميشود

 آسا برق بود آن گر نظاره مک از کم يا شريک ھم پوليس جھادی عناصر که خونخوار جاھAن غوغای بدبختانه
 تسخير نيز را کشور نگر سطحی و نگر کوته فرھنگی و دينی گان نماينده و امنيتی مقامات از تعدادی ذھنی فضای
 بر جريان تمام. ميشوند ھمراه جنايتکاران با احمقانه و وار ديوانه ھای العمل عکس با درست درک بدون آنان. ميکند
 رايجترين از يكي و اجتماعي ھاي پديده ترين طبيعي از يکی شايعه چيست؟ شايعه واما. شد پا بر شايعه يک اساس
 است يي گسترده ابعاد با رواني و ذھنی مقولة يك شايعه. است شده شناخته كمتر كنون تا كه است متقابل عمل ھاي شيوه

 كه است پيامي شايعه. گيرد مي خود هب حادتر مراتب به حالتي شباتی، بی و جنگ زمان در ويژه به آن مختلف ابعاد كه
Gشايعه. است مشكل آن سقم و صحت در تحقيق كه شود مي مربوط موضوعي به و شود مي منتقل دھان به دھانً معمو 
 ھا واقعيت ولي يابد، مي رواج مردم ميان در كه است پيامي شايعه. دارد اھميت مردم براي كه شود مي اطAعاتي شامل

 موثق منابع از را آن نتوانند ولي باشند خبر مشتاق مردم كه يابد مي رواج ھايي وقت در شايعه. كند نمي تأييد را آن
 شوند مي متوسل باره اين در اطAعاتي نوع ھر به باشند، يي قضيه ٔباره در خبرگيري مشتاق آدمھا گاه ھر. كنند دريافت

  . سازند مي پراكنده خودشان ميان در را اطAعات آن سپس و
 بدون شود مي تحريف اغلب و پخش اخباري آن، طريق از كه است فرايندي شايعه پديده شناسي،  جامعه نظر زا

 جنگ اندازی راه چون اھدافی برای سياسی حربه يک عنوان به شايعه اکثرن. باشد گذشته رايج مجراھاي از كه آن
 يا نادرست خبرھای و ميشود گرفته کار به هغير و قومی ِمختلف گروھھای ميان تقابل ايجاد شخصيت، ترور روانی،

 شايعه ميگذارد، تاثير جامعه افراد بسياری تصميمگيری روی و شده فراگير اندک زمان در اغراق و مبالغه با توام
 ھيجانات امريکايی، شناس جامعه کوھن بروس .ميشود مسلط جامعه در افراد روان بر تمام قدرت با ديديم که چنان

 ھای واکنش يافتن راه از است عبارت مسری ھيجانات«: دھد می شرح گونه اين شايعات اساس بر را کننده سرايت
 تشديد افراد ھای واکنش يابد، می گسترش گروه در ھيجانات که ھنگامی. گروه در ديگر شخص به شخص يک ھيجانی

 دچار جماعت اعضای هھم منوال، بدين و کند می تقويت را ديگر شخص ھای واکنش شخص يک واکنش. شود می
 پيوسته افراد زيرا شود، تشديد ھا واکنش است ممکن بازھم گيرد می صورت فرايند اين که ھنگامی حتا. شوند می ھيجان
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 و ترس يابد، می انتقال ديگر شخص به شخصی از خشم و ترس وقتی مثال، برای. کنند می تشديد را ديگر يک ھيجانات
 تشديد را ديگر يک خشم و ھيجان افراد ھم، فرخنده تراژدی در قول ھمين بر يقدق. ».شود می ايجاد بيشتری خشم
  . رفت شده ور شعله ھيجان و خشم آن در که گرديد جمعی رفتار باعث اين و کردند می

 اين اگر. خبرند بی آن از که است مسايلی به نسبت ما اجتماع افراد قضاوت خروار نمونه مشت فرخنده تراژدی
 ميان در که اين تر جالب ھمه از. گرديد خواھند کاذب آگاھی و جھل ديگرقربانی ٔفرخنده ھزاران امام اين و باشد مسجد

 تعليم کشور ھمين مساجد و مدارس در دولت ھمين تعليمی پروگرام با که ميشوند ديده جوانانی جاھل، وحشی گله اين
 و آموزشی نظام ناکامی ھمه از بيشتر ما، اجتماع بر فاسد جھادی حاکم جھالت کنار در فرخنده قتل. اند شده وتربيه

 گذاشت نمايش به را جمعی جھالت يک فرخنده قتل. گذاشت نمايش به را دينی عالمان و حقوقبشری نھادھای پرورشی،
 رويداد اين. ميگويند درست آنان که نيست معنا اين به اند، گواه رويداد يک به ھم نفر صد اگر که آموخت ما برای و

 »سادوک بنيامين «و »کاپAن ھارولد«. است نيازمند آن يادگيری به ما جامعھی که بود آموزھھايی از سرشار
 و درونی احساس به اعتنايی بی يا نبود از وضعيتی «در که دانند می رفتاری را تفاوتی بی امريکايی، دانشمندان

 محيط در ديگران ھمراھی به نياز و گرفتاری هب نسبت ھيجانی درگيری اندک سطح و گی عAقه بی انسانی، عاطفه
 اين. »باشد داشته ھايی اشتراک گی گسيخته روان يا گی افسرده از ھايی نشانه با تواند می و کند می بروز پيرامونی

 از بسياری و بودند پوش شيک جوان ھم و داشتند بلديت انترنيت و کمپيوتر با که بودند کابليانی اصطAح به جنايتکاران
 خورد را پاکستان ای آس آی جاسوس کدام گويا که کردند افتخار چنان شان ناجوانمردی و پوکی به فيسبوک، در ھا آن

 بی ميخوردند آب جوی يک از که را خود ھمسايه را، خود وطندار ، را خود خواھر نامردان اين ولی . کردند وريز
 خصوص به انسانھا نمود ثابت فرخنده مرگ  .بدانند وعياری نیقھرما را اين شايد ، کشتند و ساختند عزت بی ناموسانه

   . گردند مبدل خونخوار و ذيشعور حيواناتی به ميتوانند کوتاه بسيار لحظه يک در افغانھا
 با موارد بسياری در جوامع اين اعضای اغلب و است دگرگونی و اتفاقات شاھد لحظه ھر که انسانی جوامع در

 نگرش از ناشی رويدادی از فرد چند يا يک روايت شايد که ميکنند فکر اين به کمتر اند، جهموا چندگانه ھای روايت
 از جعلی روايت خاصی ِھدف به دستيابی برای شده سازماندھی و ارادی طور به يا باشد، افراد يا و فرد آن سطحی

   . باشد رسيده ما برای و باشد شده ساخته رويداد يک
 که درونی عامل آن يعنی -دارد وجود عمومی يا جمعی وجدان و وجدان نام به اصطAحی شناسی جامعه در

 محض به کسی اگر مقابل در. کند عمل اخAقی ارزشھای اساس بر جمعی نظارت بدون انسان تا شود می باعث
 به و شد دود و سوخت فرخنده. شود می تلقی وجدان بی کند رفتار ارزش اين خAف بر اجتماعی نظارت نبود احساس

 تراژدی اين اما و. نمودند نفرين را وحشيانه عمل اين تعدادی و کردند کيف زجرکشی و زدن آتش از تعداد . رفت ھوا
 تراژدی. است گرفته فرا را ما جامعه جمعی وجدان عميق بسيار ِگی خفته که اين آن و ساخت مA بر را مھم چيز يک

 و ندارد وجود مقتدر دولت طرف يک از متاسفانه ما کشور در حاضر حال در که است داده رخ شرايطی در فرخنده
   .ھستيم ارزشی الگوھای سقوط شاھد ديگر، جانب از و اند مسلط ساGران دزد قدرت ھای اھرم تمام در

 ھرچه. است نموده سقوط حد چه تا ما جامعه در اخAقی ارزشھای که داد نشان واضح صورت به تراژدی اين 
 اين از حوادثی و شود می تر سست عمومی يا و درونی نظارت حلقه کند سقوط بيشتر ارزشی و قیاخA الگوھھا اين

 وجدان اين . است بوده مند بھره بيدار عمومی وجدان از ھميشه جھادی پيشا افغانی ٔجامعه. يابند می افزايش قبيل
 -جھادی پسا دوران در آن بر ماا. بود گرفته شکل کشور اين عمر طول در که است ارزشی الگوھای حاصل عمومی
 خود درون در انسانھا از يك ھر «فرانسوي، متفكر روسو ژاك ژان عقيده به. گرديد وارد ناپذير جبران آسيب طالبی

 نيز بد، كارھاي از اجتناب و خوب كارھاي انجام به حكم بد، و خوب فھم كه است وجدان نام به نيرويي صاحب
 را آن وجدان ستايش با وي. است آن كارھاي و شؤون از خوبيھا، ترك و بديھا انجام سبب به انسان مAمت و سرزنش
  . »داند مي چارپايان بر انسان برتري مAك و ملكوتي ٔغريزه

 جمعيت، افسارگسيخته افزايش اجتماعی، ارتباطات توسعه تکنالوژی، و صنعت رشد شناسان، جامعه ديد از
 گسترش متفاوت، ھای فرھنگ خرده و ھا فرھنگ گی ھمسايه شھرنشينی، گسترش جمعيتی، بزرگ ھای جايی جابه

 فردگرايی، تشديد ھا، انسان انتخاب و رفتار شدن عقAيی مدرن، گی زنده سبک در گرايانه محاسبه خشک منطق
. بديا می ارتباط تفاوتی بی با نوعی به ، محلی و گروھی ھای ھويت رفتن بين از مذھبی، اعتقادھای و نھادھا ضعف

 سطح و ذھن ِکارکرد به نسبت بازنگری فرصت را افغانی ٔ◌ جامعه افراد از شماری ِحداقل تا شد مجالی تراژدی اين
 در که باورھايی با را مان ھای يافته نبايد که است اين گرفت بايد تراژيدی اين از که درسی. بدھد اجتماعياش شعور
   خود ذھنی باورھای اساس بر دريافتی اطAعات مقايسه ديديم چنانکه .کنيم مقايسه است، شده تاييد آن درستی مان ذھن
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  . گردد مان پيرامون و ما برای عديده ھای پرابلم ايجاد باعث ميتواند مان،
 شوند، کار به دست مذھبی، معتقدات از دفاع جايگاه در اوباشان که نيست تعجب جای فرخنده، تراژيدی در

 نھاد ترين مھم نھاد اين. دارد و داشته مAحظ قابل و برجسته نقش ھميشه افغانستان پاچاگردشی در حتا روحانيت چون
 در و بشناسد رسميت به را نھاد اين نيز افغان سياسيون تا گرديده باعث نھاد اين قدرت و افغانستان ٔجامعه در اجتماعی

 تاثير و دينی ھای آموزه برخی و نيتروحا نقش دليل اين روی. بگيرند بھره ھم آن قدرتمند نيروی از مختلف مقاطع
 خشونت نيرومند پتانسيل تقويت در آنان ھای آموزش تاثير و ستيزانه زن باورھای به بخشيدن مشروعيت در آنھا روانی

 شوند می ديده اوباشان عملکرد در زيادی ھای نشانه  ، باG عوامل پھلوی در.ميرود شمار به توجه قابل عامل اجتماعی
 لذت مبنای بر ھمچنان بل معتقدات، از دفاع و دينی خشونت مبنای بر تنھا نه را فرخنده قتل که ميشود آن مبنای بر که

 آن به اگر و دارد وجود انسان در نوشيدن و خوردن به احساس مثل جنسی شھوت. نمود مAحظه جنسی فقر و کشتار
 برھم را آدم روحی تعادل و ياعملکرد و شود می نانسا مرگ باعث گی تشنه و گی گرسنه ھمانند نشود، داده پاسخ
  . کشاند می گی ديوانه و جنون به را او و ميزند

 به بشرش که يی جامعه : مينوسد »شد؟ کشته چرا فرخنده «خويش ٔمقاله در افغان نويس داستان فرمان عارف
 که باشد تا يازند می دست بز و گاو و خر به جنسی ھای محروميت از و ندارد رسی دست جنسی امکانات از يک ھيچ
. شوند می بديل بی ھای خشونت به مجبور جنسی محروميت و سختی فرط از کنند برآورده را شان جنسی ھای نياز

 سويی از .دارند کينه و عقده و خشونت از پر ھای درون ندارند دسترسی جنسی ھای خشونت دادن بيرون به که آنانی
 مسلمان زن او که نبود مھم ديگر جنسی ھای عقده از پر مردان برای. بود زن يک او هک بود اين در فرخنده چانسی بد
 توليد خودش حجاب چون بود؛ حجاب بی تا بود ضررش به بيشتر بودنش حجاب با اتفاقا hخير يا بود حجاب با و

 گونه چه او که ببينند و بسازند نيز سيرت بی را او او، زدن ھنگام در تا شود می علت و کند می جنسی انگيزه بيشتر
 تا ميداشتند روا ھم تجاوز او به و ميکردند برھنه را او حتی داشتند می امکان وحشی مردان اين اگر شايد. دارد بدنی

  . ببرند لذت آورده باد و آمده پيش موقعيت اين از بيشتر
 می تعريف باشد داشته شکار يک موقعيت از اعظم استفاده بتواند که زنده موجود ھر معنای به بشر اينجا در

 دست حتا گاه که جنسيی ھايی لذت اوج به رسيدن تAش در بيشتر بودند شده ور حمله فرخنده به که بشری اين. شود
 که بود اورگاسمی نشانگر بيشتر عقده و خشم و ھا زدن و ھا زدن دست اين. شد می ديده بود او نامحرم جان به زدن
 را او که اين حين در اتوماتيک صورت به زدن بھم چشم يک در و بود شده انباشته مردان اين ی درمانده ھای بدن در

 در ميداشتند دريافت زدن از را شان جنسی اورگاسم لذت آنھا که ھمزمان. افتاد اتفاق بودند کرده ناکرده کاری به متھم
 خويش شدن ارضا حال در يی گونه به نيز ھا تماشاچی که راند نيز را حکم اين توان می. داشتند قرار نيز لذت اين اوج

 و بردند می لذت جنايت اين از نيز زدن حين در و ميکردند تاييد خويش سکوت با را حرکت اين که ھمزمان و بودند
 جنسيتی جنايت ارگاسم ھمزمان و خشم فرونشاندن و نفسانی لذت بل باشد؛ دينی و معنوی لذت تواند نمی قطعا لذت اين
 مرد جنسی اميال ی کننده تحريک و عامل او که است نمايان بيشتر نکته ھمين در زن بودن محکوم. است نز برابر در

 تا ميگردد آميز خشونت احساسات غلظت دچار خود جنسی ھيجان حين در دارد که غضبی و خشم با مرد و ميگردد
 بر که داد درس ما برای تراژيدی، اين. يندنش می تماشا به ھمه خوبی به فرخنده مرگ در را لذت اين و برد بيشتر لذت

  .نيفتيم ميشود، گذاشته مان ِراه ِسر بر که دامھايی به و نگيريم تصميم شايعه و گمان و حدس اساس
 آگاھی آن بر که است مسايلی به نسبت ما اجتماع افراد قضاوت ھزاران از نمونه يک فرخنده قتل تـراژيدی 

 تواند می که نيرويی آن اما و ميشوند، و اند شده کاذب آگاھی و جھل قربانی ياریبس ھای فرخنده شک بدون. ندارند
 ، بسازد کمرنگ اقل حد يا و برچيند جامعه از را دينی ارزشھای به نسبت خرافی باورھای ويژه به جھالت اين نقش

 انسانھا « که باورند اين به شناسان جامعه. است مدنی جوامع ھمکاری با افغانستان حکومت و دينی تعصب بی آگاھان
 تفاوت اما. مساله حل نام به ھستند ابزاری به مجھز شوند مي رو روبه آنھا با که مشکAتی و مسايل با مواجھه برای
 مھم ٔنکته. ھستند مدار ھيجان بعضی و مدار مساله انسانھا بعضی. دارد وجود مساله حل نحوه در انسانھا بين يی عمده

 زمانی بد رويداد اما دھد نشان واکنشی خود از کند مي سعی مسايل با برخورد در فردی ھر الح ھر به که است اين
 با ربطی مساله حل راستای در فرد تAش ميزان که معنا اين به. ندارد مساله حل بر تاثيری کند احساس فرد که است

 اين که نويسد می  ،»ايم فرخنده قاتل گی ھمه « نام تحت خود نوشته در کاظمی کاظم آقای. ندارد مساله حل ميزان
 ما که اين. بودند منصب و مقام دارای و کرده تحصيل ًغالبا افراد، اين که داشت بيشتری سنگينی روی آن از قضيه

 خاطرجمع خود بر و دور ھای آدم به نسبت که است اين زيانش حداقل بپنداريم، زمين روی ھای انسان پليدترين را ھا آن
 ممکن نه،. بياورند بار به را يی فاجعه چنين تا باشند بايد وحشی گرگ تعداد يک بايد ھمواره که کنيم می کرف و شويم می
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 نه، که داد نشان مجازی ٔجامعه در ما از بعضی رفتارھای که چنان نباشد، ھم بسياری فاصله ھا آدم آن و ما ميان است
 ھستيم گام پيش ھمواره حکومت از انتقاد در ھمه ديگر سوی از ھم راستی به. نداريم فاصله ھا آدم آن با قدر آن ھم ما
 بايد امنيتی ارگانھای خصوص به دولت کنونی ساختارھای در اصAحات و تغييرات آوردن ميان به برای که حالی در

 کنون : ميگويد داد ادامه ديگر جای در کاظمی کاظم. است برخوردار ويژه اھميت از که يی مبارزه -  شد کار به دست
 ھم جان به ميان اين در ديگری ھای آدم و اند شده فراموش کمابيش ھم فرخنده قاتAن که است رسيده جايی به کار

 يی صحنه باشيم، شاھد را شمشيره دو شاه مسجد ٔصحنه به شبيه بسيار ی صحنه توانيم می مجازی دنيای در ما. اند افتاده
 چندان فرخنده قاتAن از ديگران، کردن لگدمال در ھم مجازی دنيای ھالیا و باسوادان از بسياری دھد می نشان که

 روزھا اين که »ايم فرخنده ھمه ما «شعار که رسم می نتيجه اين به بينم، می را وضعيت اين وقتی من. ندارند کمی دست
 .»ايم هفرخند قاتل گی ھمه ما «بگوييم که است اين درست. است نشده انتخاب درست ھاست، زبان سر بر

 اعتراضی تظاھرات و فرخنده خاکسپاری در آگاه مردم از تن ھزاران اشتراک قضيه چون و چند از گذشته
 بر مراسم اين در. است فرھنگ بی اشرار به اعتراض در کننده اميدوار و مثبت ی نکته وحشيانه عمل اين به نسبت
 در که داشت بايد خاطر به اما. شد حمل قبرستان تا افغان زنان توسط فرخنده تابوت ، سنتی رواجھای و رسم عکس
 خواھد آخرين نه و است اولين نه فرخنده مورد در شده انجام جنايت انوميک بر و قول به يا و نابسامان وضعيت چنين

 آن در را فرانسه سفارت پای تا داشت وجود جريان اين در تAشھايی. بود پيچيده بسيار حادثه اين ابعاد حال ھر به. بود
 از شماری بعد و کرده نشر را محمد حضرت کاريکاتور که يی نشريه – ابدو شارلی با را مساله و بسازند دخيل

 قاتلين تا دھنده تعويض مAی از زياد ھای ناگفته که آيد می بر چنين قضايا از. سازند مربوط -رسيد قتل به آن کارکنان
  !شود کشوده بايد که دارد وجود تفاوت بی مردان و قدرتمند شھوتی

 اکثريت ما کشور در -داشت غريزی و ساختاری خشونت در ريشه که بود عملکردی تراژدی اين خAصه
 از. ديگر ھای گری ستم و محارم به تجاوز تظاھر، و خشونت تا گرفته زنان به نگاه از ھستند، غريزی رويکردھا

 اين . آورند می کم آمد انسان اين سر بر چه آن برابر در ھا واژه. داريم رو پيش در را درازی راه تمدن تا توحش
 اين از مردمانی و گرديد خواھد مشھود مدت دراز در آن اثر و داد شوک را افغانستان جامعه وخون اشک ټراژيدی

 فرخنده نھايت در و نمود خواھند جستجو مساله چرايی جھت ھايی پرسش دنبال به خود ھای وجدان برابر در نيز ديار
 او  نوع، ھر از مردمی حرفھای و نقص درد، برابر در ايستاد فرخنده. گرديد خواھد افغان روشنگری چراغان از یيک
 او. است ما زشت ٔ چھره نابينا چشمان برابر در يی آيينه او. داشتيم را او ھمت ھمه ما کاش. نشد تسليم ظلم برابر در
 تا ايستاد اما را، قضاوتھا تمام و خريد جان به را دردھا تمام او .نکرد خم سر ظلم برابر در او. زيباست او بيند می
 آمديم گفته آنچه تمام با.است سرزمين اين زنان برای نمونه يک او ھم امروز و . نيست ضعيفه زن که بدانند گان ھمه

 و حفظ در يي هالعاد فوق نقش ھم ھا رسانه  مقتدر، ثبات با نظام يک موجوديت در حوادث چنين از جلوگيری برای
 ظھور و بروز ميدان جامعه كه نيست اين در حرف. دارند جامعه بر حاكم ھاي ارزش تغيير و تضعيف يا و ثبات

 توان شرايطي ھر تحت و يي جامعه ھر كه گذشت نبايد ھم واقعيت اين از ولی. است انسان اجتماعی ھاي توانمندي
 سازد فراھم را انساني رفتارھاي پيدايش ٔزمينه تواند مي يي جامعه ازير ندارد؛ را بشر انساني استعدادھاي شكوفاسازي

. است آن در حاكم ھاي ارزش پاسداشت و حفظ گرو در نيز امر اين و باشد برخوردار Gزم آرامش و امنيت از خود كه
 را جامعه در تخشون و انحرافات بروز و ھا ارزش گرفتن ناديده بر مؤثر عوامل تا اند نموده تAش محققين بسياری
 ھر اصل در. دارند نظر اتفاق شناخت و آگاھي عدم عامل بر گان ھمه متعدد، ھاي ديدگاه رغم علي و كنند، شناسايي

 و مناسب بستري به نياز جامعه، در خود ظھور و بروز براي مضر، و منفي يا و مفيد و مثبت چه اجتماعي، ٔپديده
 درست اين شايد. دارند اساسی نقش سالم و مثبت ھای زمينه توسعه برای اھ رسانه و دولت دليل اين روی. دارد كافي
 اين بر باور ولی دھيم، قرار تعصبات و ھا ارزش از انحراف در مؤثر عوامل جمع در را ھا رسانه برخي که نباشد
 جھت در ملعوا كارسازترين و ترين قوي ترين، مھم از توانند مي تلويزيون، ويژه به جمعي، ھاي رسانه كه است

 شده تعيين رسالت و اھداف جھت در كه شرط اين به -باشند ما جامعه در انسانی و افغانی ھاي ارزش تحكيم و تقويت
 مسيري بايد بلكه کنند، نشر خواستند خود که را آنچه نبايد ھا تلويزيون خصوص به ھا رسانه مسوولين. كنند عمل شان

 و افغانی ميديای گان گرداننده كه ميرود توقع. گردد مي منتھي آن افراد و جامعه صAح خيرو به كه گيرند پيش را
 نموده، مراجعه خود انسانی وظايف شرح به شکننده و دشوار شرايط اين در ديگر بار يك آن، ھای تلويزيون بخصوص

  .بنشينند نظاره به آن پرتو در را خود عملكرد
    !برسيم فرخند زجرکشی عوامل اجتماعی و فرھنگی  ، کریف نفی و ھا زمينه برچيدن به ما که روزی اميد به

  پايان


