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و شميره   3 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 ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٦/ ٢٦                                            نصيراحمد  مهنمد  
 

 آيينه تمام نمای جامعه يا مطبوعات
 

  ور کافر پر حلل          واندرون قهر خدای عزوجـــــــلگازبيرون چون 
   ميدارد يزيــــــــدگازبيرون طعنه زند بر بايزيـــــد          وزدرونش نن

 
   کر برق ها و زرق و »ز دور خوش است صدای دهل ا« ويندگود دارد که ميجدر بين مردم عام افغان اصطالحی 

بلند منرل در چند   مدرن امروزی و چند عمارت مجلل وۀيل پيشرفتوسا ی پرتجمل وگفش های مظاهر فريبنده زندو
، احزاب ورسانه ها يا وسايل نام نظام دموکراسی و قانون اساسیو زور،  پيش کاخ نشينان و اربابان زر قدمی دور و

 برای فريب و  استثماری واستعماری وۀب تبليغاتی برای اهداف سود جويان خوۀاند وسيلاطالعات جمعی وغيره ميتو
درونش مرا کشت و بيرونش «ويند گ، ولی افغانها به زبان ساده مياذهان عامه بيرون مرزی بحساب آيد و اغفال افکار

«  نوشته های قبلی تحت عنوان در يکی از» ، در بام ما نه تنور درکندوی ما يک مثقال آرد نيست. تران را فريفگدي
همنطور ما می .روه ها و تنظيم ها صحبت شد گدرمورد تعددوکثرت احزاب و » ان گا نگکلتور بي  وگفرهن افغانها و

وقتی پای صحبت از نقش ، و. بينيم که مطبوعات يا وسايل اطالعات جمعی درکشورما نيز دست کمی از آنها ندارد
ان آن بميان می آيد يک تحليل کوتاه ژورنالستيک گردانندگيل  اطالعات جمعی و رسالت ومسووليت مطبوعات يا وسا

  توچه ما را بخود معطوف ميدارد 
وضع  ی روز مره سر وگاين بخاطريست که نه تنها درزند.  مبرهن است که همه با آيينه آشنايی و شناخت داريم 

نابسامانی  در پی رفع نقايص و ا بررسی ميکنيم ووجود ظاهری خود ر منظم می نماييم و خودرا در مقابل آن مرتب و
ارزيابی های مقايسوی آنها  ،کاربرد مداوم ارتباط و وضع می براييم، بلکه دراثرهمين تماس و و بهترشدن سر ها و

خدمت قرارداشته و  تقرب به مطلوب در رسيدن و در ً برداشتهايی نيز از آن حاصل ميشود که آيا حقيقتا شناخت و
يينه های آ  بنا برهمين دليل است که با . ی  هم ذيدخل استگنيرن کذب و يا اختالف و  وکمک مينمايد مارا ياری و
اقعی را آنچه که و ، تصوير حقيقی ويکه اصيل اند و بی غشيآيينه ها. خواص آن برميخوريم اه ترکيب وگمخلتف از ن

، يينه اصيلآوييم که اين گيمً ، که در چنين حالت نتيجه قضاوت و داوری ما اينست که اصطالحا هست می نما ياند
ولی هستند آيينه هاييکه در . ميرساند  وست که ما را در پی تقويت محاسن و اصالح معايب ياری و مددگبيغش و راست
حقيقت  رفته و تصوير را غيراز آنچه که هست بر خالف اصل و خواص آن کذب، تقلب وغش بکار و ترکيب ساختار
 که در ينصورت به  ،بی آبرويی مينمايد می وگچار سردرو د کرده ذهن راميفريبدما را اغوا  ذارد وگآن به نمايش مي
  .، بدل و دروغکوی است که اين آيينه قلب فته ميشودگً اصطالحا  چنين آيينه ها

وسايل . ن به آيينه جامعه تشبيه کرده اندکار آ  مطبوعات يا وسايل اطالعات جمعی را بنا برماهيت مسلک وبناًء
ی ، ارتقااهیگترين و بهترين وسيله آگن بنام مطبوعات ياد ميکنيم بزرآ ذيل برای اختصار از ه دراطالعات جمعی ک

پرده  مسالمت آميز دفاع مشروع و  منطقی وۀوسيل واقعيت های اجتماع و معلومات، انعکاس حقايق و  دانش وحسط
ان گردانندگکه دردست مشروط براين  بشری دانسته ميشود گ، ملت و چوامع بزراتالف حقوق فرد برداری از

ن اهم چن امانتدار بوده و  صادق و راست کار و،وغير وابسته وغير جانبدار متدين ورنالستان مسلکی ژ  ،ربجم
درک تشخيص منافع مشروع  توان و .ملی باشد اهداف نشراتی روشن انسانی و مدارک تمويل، مرام و دارای منابع و

مفاسد و پيش  ونه مظالم وگت را داشته باشد و در برابرهر و مل سالمت يک اجتماع همچنان تحفظ وحدت و حقه و و
همراهی  نها را ياری وآتوسعه  ت، انکشاف وتامين سالم ، بلکه در امر نجات ووار نه تنها تسليم نشودگآمد های نا

  . بخوبی تنوير ورهنمون شده بتواندکرده
نرا به نيکويی ميداند، زمانيکه جهان در رسالتمند يک وسيله اطالعات جمعی اي اه وگرداننده آگيک ژورنالست يا 
ی جوامع بشری گزند وقتی تکنالوژی پيشرفته  برق آسا جهان و رفت، وگتحول شتابناک زمان قرار مسير پر تالطم و

اجتماعات بشری به عناوين و چهره های مختلف و  را در يک تغيير قرارداد و موقعيکه نهادهای سرنوشت ساز در
حينيکه غوغای  ، ورفتگی باال گر مظاهر زندگی و تحوالت اقتصادی با ديگرشد و بالندوقتی . شتگمتفاوت مسجل 

لبی و  لشکری و کشوری  برای کسب نفوذ تفوق طۀيک، دوکتورين سياسی باسيستم های نوين ادارژمکتب های ايديالو
اذهان عمومی  وازات با آن افکار ودرم رديد، درنتيجه آن وگوری در عمل يا پرکتيک پياده ئسود جويانه از انديشه يا ت

. جوامع بشری آماده شد  و پر مسووليت مطبوعات درگبزرحقانيت وظيفه  اهميت و قبول و نيز برای پذيرش و
در خصوص اقتصادی به  ،، سياسییگفرهن ،ی اجتماعیگن زندوئاهميت ضرورت آنرا درکليه ش ان نقش وگخبر

وظيفه عمده واساسی  ، وموثر ارزيابی کردند  مردم جامع واهی از رويدادها و باز تاب آن در روانگ آۀعرص



 
 

 
و شميره   3تر ٢  له:د پا

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 ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

، نه القای اهداف ايديالوژيک و منافع ندتنوير مردم خواند ، باخبری وری  صادقانه سالم وسازندهگمطبوعات را روشن
 ، اندازی های غير منصفانه فردی گجن نانه و بی آبرويی واهانت وگتفرقه اف تبليغات عوام فريبانه و نامشروع و

  . امثال آن ملی و ،، سازمانیروپیگ
، وان از قدرت استفاده نامطلوب کرد، برای اينکه نتمعتقد بودند» جان الک« و » تسکيومون« نامدار جهان ۀفالسف

امعه سه قدرت در ج »ارسطو، کا نت و ژانژاک روسو«از طرفی از زمان . »، قدرت متوقف نمايد بايد قدرت را«
ه نقاط جهان به دريک دولت در کلي» اجراييه ، قضاييه ومقننه« شکيالت کشوری قوای ثالثه در ت ،رامتمايز ميدانستند
 اخير درجمع بندی تششخيص ۀچند ده ارباب بينش و قلم بد ستان در امتداد اما طاليه داران و ، ورسميت شناخته شده
 حيث يک قدرت قوی  قدرت را بهمشروعيت اين حقانيت و يز قرارداده وگر را نيز بحث برانگقدرت يک قدرت دي
به همين  . يل اطالعات جمعی يا مطبوعات استه اجتناب نا پذير خوانده اند که اين قدرت  وساثبرقدرت های ثال

مطبوعات يا وسايل اطالعات « : فتار پر بهای خويش کهگبا ژورناليزم افغانستان سلسله مرحوم محمود طرزی پدر
اهميت رسالت و  نيز. »اساس انساتيت را تشکيل ميدهد   وروح مدنيت ،لتجمعی ترجمان اجتماعيست، زبان م

  . مسووليت مطبوعات را بيان و برجسته نموده اند
سايل اطالعات  ان وگردانندگ قلم بد ستان  و سف فراوان بايد اذعان کرد در چنين شرايط حساس عده ای ازأبا اندوه وت

ر و در ادا ی رسالت و مسووليت های تاريخی وقدسيت مسلک رهياب انی نتوانسته اند در انجام وظايف فوق الذکگهم
 رايشات وگ، بلکه راه انحراف می پيمايند و درحهت معکوس در خدمت خاطر خواهی و توفيق حاصل کنند شده و

 روهی وگ فردی، ۀنانگتفرقه اف ، تبليغات عوامفريبانه ومنافع نامشروع تمايالت و معاضدت به القيای اهداف  و
ر نشينی در جهت تخفظ گسن وحفاظه ابزار  ويان وگبيشرمانه به بلند بعضی ها با بيحيايی و رفته وگنی قرار سازما

ی نا بجا عزت وقار لغت پرانی ها م ريز کردن کلمات و دانسته يا ندانسته  با ُد،شتهگکشور مبدل  منافع دشمنان ملت و
و بيخبری و بحران  سهم خود در ايجاد فضای مکدرکشور را خدشه دار مينمايند که چنين وضع به  و اعتبار ملت و

  . ثيرعمده را وارد ميکنداعتماد تا
 زيادی از وسايل ۀوضاحت مشاهده ميکنيم که عد ماحول خود به روشنی و اطراف و ما در اوضاع واحوال جاری در

، قدرت و ولاستخدام ميشوند تا بخاطر کسب پ شته وگابزاری مبدل  ان آن به آله وگردانندگ اطالعات جمعی و
بدنام  ت سليقه يی توطه بچينند و، مذهبی وغيره تمايال، نژادی، منطقوی لسانیروهیگ، ی های سياسی، حزبیگوابست

اکناف مختلف جهان بالخص در  کشورها در اطراف و ، مصايب و آالم ملت ها ونيک نام جلوه دهند بر درد ها و
  . ذارندگخون آلود ما سرپوش ب کشور بالکشيده و

مصالح  ، منافع وند که واقعيت ها را تحريف نماينداستخدام می شو تلويزيون ها اجير و ، راديو وروزنامه ها، مجالت
فاقد  اشخاص کم سواد و افراد و .شخصی خود و ولی نعمتان خويش کنندوکشورها را فدای منافع  ملت ها اقوام و

زمانهای جاسوسی و استخباراتی درجامه وپوشش سا اه ها وگحتی کار کنان دست ، مسلکی واعتبار علمی صالحيت و
رداننده استخدام وموظف ميشوند که مانندخوداز شخصيت های مجهول الهويه  وبدنام و مشهوربالفساد گژورنالست و

هياهوی  دريک غوغا و شخصيت های کاذب وتصنعی وقهرمانان کاغذی را بوجود بياورند پرستيژشان بدهند و
حقايق راکتمان  ل آلود وگبه اصطالح آب را  مصروف نمايند و رعامه اجتماع را غافل وافکا تبليغاتی کاذب اذهان و

به پيش ببرند  اربابان قدرت ايفا و سود سرمايه و مرام خاص را درجهت تحفظ منافع و اهداف و. يرندگکنند وماهی ب
  . را سياه بسازند و سفيد از کوه کاه و سياه را سفيد  از کاه کوه و

و بيرون مرزی در طول سالهای مصيبت بار تا هم اکنون   باال را در مطبوعات داخل کشورمثالهای زنده ذکرشده
ی روزنامه گردانندگ ،ون از جمله درکارهای ژورنالستيکگوناگکسوت های  افراد و دسته جاتی درشاهد هستيم که 

ايفای نقش مينمايند » شعوریيا غير  شعوری و«و راديو تلويزيون وغيره بطور دانسته يا ندانسته  ، جرايد مجالت، ها
روه گوابسته احزاب و  شان افرازات مربوط وۀوسايل دست داشت تاجاييکه بمالجظه ميرسد عده ای از اين افراد و و

تمويل  اهداف خاصی ايجاد شده حمايت رهبری و ها و سازمانهای خارجی به مقاصد وجانب کشور از ها که بيشتر
 مخالفان و دامن زدن تفرقه و درکار بدام انداختن رقبا، ان را پر کرده ودارگتفن روه های مليشه وگجای  ردند،گمي

فکر ميکنم که . انعکاس واقعيت های موجود پخش حقايق و ، تا نشر و ايجاد فضای اختناق  مصروف هستندتبعيض و
 بار غربی هم وجود حتی در دموکراسی های بی بند و بيان درهيچ کجايی و شيوه وروش جاری آزادی مطبوعات و

واقعيت های عينی جامعه و صدا و درد ملت را درغوغای منفعت های  با چنين طرزفعاليت نه تنها حقايق و .ندارد
مسووليت مطبوعات رانير خد شه دار می نمايند  خفه می سازند بلکه رسالت و ذارند وگروهی خويش سر پو ش ميگ
  .ردا نندگ و مطبوعات فراهم مي برابر قلم را در تنفر مردم  موجبات انزجار و و

 مال و و خيمه شب بازی ها نه تنها بالی جان و تذوير پنهان کاری ها، خدعه و در چنين شرايط و حاالتيکه استتار و
ر چشمان گهر وقت دي ، بيش ازمظالم و بيعدالتی ها بيداد ميکندجهان   و ، بلکه در سطح منطقهرديدهگکشور افغانها

قلم بدستان  يان وگفرهن وسايل اطالعات جمعی و ان مطبوعات وگردانندگوجدان بيدار  ، احساس وتيز بين و دراک
واقعيت های  جامعه به سود  آالم و يرند که پرده از روی درد ها وگاصيل افغان  را می طلبد تا اين شهامت را بکار 

 ، ملت و مسلک خويشرا در برابرخدا وجدانی خود مسووليت ايمانی و سعادت جامعه بردارند، رسالت و ، رفاه وامن



 
 

 
و شميره   3تر ٣  له:د پا

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 ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

و گ اصيل و راستۀخی را کمايی کرده و مانند يک آينسربلندی تاري و نام نيکو و انجام دهند ی ايفا وگبه شايست
  . بدرخشند

 را که ميتوان نصبالعين خود قرار داد اين خواهد بود که از خود بايد شروع کرد، باييست خداترس لهذا بهترين سفارش
بايد جا  استخوان خود خون و  وگامانت کاری را در ر  صداقت واين پديده وطن خواه واقعی بود و مردم دوست و و
کشور بود، زيرا عناصر  ترقی مردم و مشعل راه تعالی و ی خويش قرارداد وگسر مشق اعمال روزه مره زند و داد

وطن خواه اند که بدون آن يک  سربلندی يک جامعه هم همين افراد سالم، با درد، دانشمند و متشکله رفاه وسعادت و
  . را نميتوان سراغ کرد متکی بخود پرافتخار و اب سربلند وملت کامي

  
  پايان

  
 

 
  


