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نگارگر

«افغانستان برای ژورنالستان خطرناک ترین جای دنیاست»
درافغانستان تالش برای ُکشتن حقیقت سخت جریان دارد.ژورنالست گزارش دهنده است .او برای اعمال زور هیچ وسیله
ندارد.آنان که قص ِد کشتن اورا میکنندمیخواهند با توسل به زور حقیقت را بپوشانند؛آری آن حقیقت راکه آفتابی شدنش
ت تحسینی باال کرد
برخی چهره هارا سیاه میکند.ژور نالستان افغان که برای وظیفه شناسی وفداکاری شان هر دم باید شس ِ
درشرایطِ بسیار دُشوار کارمیکنند وراستی هم افغانستان برای ژورنالستان وفعّاالن حقوق بشر خطرناک ترین جای دنیا
میباشد .دولت درافغانستان ضعیف است
کار قانون شکنان وقانون گریزان را آسان ساخته است.بیچاره ژورنالست افغان یک دشمن ندارد.ژورنالیزم
واین ضعف ِ
وبه طور خاص ژورنالیزم تحقیقی که در جست وجوی حقیقت است به هیچ وجه مطلوب آن گروه ها نیست که میخواهند
زین ارادهٔ قانون بسازند وبنابراین با حقیقت یابی و حقیقت یابان دشمنی میکنند .این گروه ها عمدتا ً کدام
اِرادهٔ خودرا جا ُگ ِ
گروه ها استند.
ت خودرا در َگل َگل میری یافته اند.
)۱گروه های زورگو وجنگ طلب که منفع ِ
)۲گروه های اختطاف کننده که از راه اختطاف افراد پول به دست می ارند.
وکار زنان که با تشدد واستعمال زور
)۳گروه های مخالف آزادی؛ تعلیم وتربیه
ِ
ساختن محیطِ کار زنان راجبرا ً به خانه نشینی محکوم میکنند.
از یک سو زنان را میترسانند واز سوی دیگربا نا مصون
ِ
آشکار خویش را به اصطالح یکه پَر؛
منتقدان مداخله های
) ۴گروه های وابسته به نفوذ ورشوه دهی های همسایه ها که
ِ
ِ
منتقدان بالفعل وبالقو ٔه خود بدهند واز سوی دیگر برای همه ثابت کنند که
یکه پَر نابود میکنند تا ازیک سو درس عبرتی به
ِ
دولت نیروی دفاع ازمردم را ندارد وبنابراین مردم را به مرگ بگیرندتا به تب راضی شوند وازخیر دموکراسی وآزادی
بیان ورسانه های آزاد بگذرند وبه استبدادی ترین نوع دولت تمکین کنند.
مخدر؛احجار قیمتی؛ اسلحه وقاچاق انسان وغیره
قاچاقبران مواد
)۵
ِ
ِ
) ۶دشمنی های شخصی :سیاسی؛ گروهی؛ مذهبی وغیره بنابراین می بینیم که ژورنالست درافغانستان به اصطالح یک
ت مردم را بگیرد هدفِ تشریف آوری
ت افغانستان ضعیف است ونمیتواند امنی ِ
سنگِ چقمق است وتمام ثمرخیل.حاال که دول ِ
متحدان شان درافغانستان چه بود .اگر ناتو وامریکای زورمند تشدد ودشمنی با ژورنالستان را به
ناتو؛ امریکا ودیگر
ِ
من پیر مر ِد دست وپا شکسته هم میکنم ورسا فریاد
اصطالح خو ِد شان با شدید ترین الفاظ تقبیح میکنند این کار را که ِ
میزنم «مرگ بر آنان که ژورنالست های حقیقت یاب وچشم وچراغ این جامعه را می ُکشند ».اما این کور گره که به دست
وبدگفتن جنایتکاران باز نمی شود ودولت افغانستان هم که نمیتواند قاتالن دستگیر شده را محاکم ٔه نظامی بکند
تقبیح
ِ

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

و ُکشنده های ژورنالست ها وفعاالن جامعهٔ مدنی را به داربیاویزد.اگر امریکا ؛ناتوومل ِل متحد به اصطالح مزاری ها قُر
ت انتقالی را ازیادبرده اندورا ِه گریزمیپالندصاف وپوست کننده بگویندتا مردم تکلیفِ خودرا بدانند
گفته
اندوموضوع عدال ِ
ِ
ومطمئن شوند که غیر ازخود درجامعهٔ جهانی هیچ پشتیبان ندارند که دا ِد شان را از ستمگران محلی وهمسایه های مداخله
گر بستاند .فاعتبروا یا اولی االبصار
 ۲۴دسمبر  ۲۰۲۰برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

