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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 ۲۴/۰۶/۲۰۱۸        «یعمرز» یمصطف
 

 قیحقا انیب زیناچ یبها
  

فهرست نام های آن جوانان افغان كه براي روشنگري، جان باخته اند، طویل تر مي شود. به حدود آن دایره ای  

 ا، آرامگاه ابدي آن فرزندانی ست كه ایثار كردند و معني اش قرباني بود.افزوده شده است كه در سرزمین مجروح م
در این مقال، روي همان تجربه و درسي مي پیچم كه صد ها جوان طیف من، هر روز و در هر برهه، بر آن مي 

خاین »دانند كه اندیشند و این اندیشه در تنوع كار رسانه یي، پژواك مي شود تا مردم ما بر اثر آن ها آگاه شوند و ب
 است.« خایف

، آغازي در همان فهرستي ست كه پس از عبور سالیاني، نام هاي شهیدان زیادي در كسوت «جلیل»شهید میرویس 
حرفه ي او، شمار آن جوانان فرهنگي و قلم به دست افغان را به درازا مي برد كه تا كنون، فقط براي بیان حقایق، 

 نت، روشنایي زنده گاني آنان، سیاه شده است.افشاي چهره ها و پرونده هاي خیا
دهه ي به یادماندني     تجربه ي كار رسانه یي در افغانستان به همان پیچ و خم مساله ي سیاسي است. تازه از 

مردمساالري، به قیود جمهوري ناخواسته، عادت كرده بودند كه تعریف كیش شخصیت، جزو تعاریف ایدیالوژي و 
فرهنگي، در جمادت شرایط و جمود فكری قلم به دستان، هیچی و تحمیل را با  -ر رسانه یيسیاسی می شود و كا

 عناوین طرز افاده ي نو، تحویل جامعه می دهد.
در روزگاران سیاه حاكمیت هاي كمونیستي، تنظیمي و مالیی، قلم به دستان افغان كه در كسوت اهل فرهنگ، کار می 

پیرایه اي با دشواري هایی مواجه بودند كه آنان را ناگزیر مي كردند براي توجیه کردند، در دو سوي مخالف، بي هیچ 
توپ باشند كه ایدیالوژي ها براي رونق شهرت، از نشاني منابع بشری، حقیقت  ۀطرف هاي درگیر، همان گوشت دهن

 ملت ها و كشور ها را به باد تمسخر گرفته بودند. 
ن، گزارش ها و خبر هاي رده هاي اهل رسانه، پرخاش و ستیز محور هاي تا پایان حاكمیت قرون وسطایي مالیا

 روستاییان به اصطالح سیاستگر و تنظیمي، شمرده مي شدند. ۀ كوچكي بودند كه در حد تفكرات كوچك و روستازد
هاي  جوانان زیادي در مسیر حقانیت دفاع از سرزمین كه با جهاد بزرگ بر ضد روسان آغاز شده بود، در حاشیه

همان سنگالخ هایی نیز مرده اند كه مسیر هاي ناهموار حزبي تا جهادي، مقاومتي و مالیی بودند. در این میان در 
مقوله ي فرار مغز ها تعریف مي شوند، صد ها جوان افغان و معدود شانس   كنار هزاران قرباني قشر آگاه كه در 

فرهنگي و رسانه یي داخل و محیط هجرت، در پیامد كرداري یافته گان امر تحصیل، در منجالب به اصطالح خدمات 
كه ارزش كمتر از ارزش گروهك هاي تنظیمي داشت، تجربه ي سیاه و خونین پیكار و تالش كساني را به یادگار 

رسانه یي نوین در افغانستان، ادبیات و یادمان هاي نحس  -تجربه ي كاری 17گذاشتند كه اگر در طول بیش از 
یمي و مالیی، بازسازي و بازخواني مي شوند، ناشي از کالبد های بی روح در كژراهه هاي مسیر های حزبي، تنظ

 نادرست گذشته نیز اند.
جهاني، مفهوم مزیت مردمساالري را در سالیان اخیر، بر  ۀدر هیچ زمان و به هیچ كسي اجازه ندهیم با حضور جامع

را از مسیر درست به بي راهه كشاندند، این مساله باعث نشده است  ما تحمیل كند.اگر بحران ها، افغانستان آرام
 تجربیات خوب، فراموش شوند.

رونق كار رسانه یي و انبوه اهل رسانه، هرچند نارسیده به مرحله ي گذار از تجربه، درمانده است، اما کمیت كرداري 
نده و حقیر بود، اما بر اثر اهل خبره، ذهینت را ارایه كرد كه با وجود این حقیقت که كار غیر حرفه ییان دلخور كن

هایی نیز ایجاد شدند تا هراس از رسوایي و اسناد افشاگر، مقداري در جهت ساماندهي و مالحظه از كیفر، باعث 
 اندیشه شوند.

ي به سال، همانند سد 17اكنون كه این مقاله را مي نویسم، صنف اهل رسانه در افغانستان با پُشت سر نهادن بیش از 
نظر مي آید كه گرچه شكننده و نا استوار است، اما به عنوان دردسر قابل مالحظه براي جنایت پیشه گان، خاینان و 

فساد از شما، »مزدوران، خط و نشان مي كشد و گاه در نهایت بیان حقایق، همانند برنامه ي زنگ خطر، با تمسخر 
انتخاب راه كج، ابزار كار خبرنگاران، گزارشگران و اهل  ، كنایه مي زند كه در صورت تخلف و«افشاگري از ما

 رسانه ها در كار اند تا دمار از روزگار اهل بدكرداري درآورند.
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پدیده ي سیاست زده گي،   شرایط نو، گرچه زمینه هاي بحث گسترده در تمام عرصه ها را به وجود آوردند، اما از 
انان اهل رسانه در افغانستان، همان قدر كه براي رسوایی اهل فساد و همانند عنصر تحمیلي، بركنار نمانده اند. جو

سیاسي، در حالي كه در مواجهه با جریان هاي بیروني  -روشنایي روی معضالت تالش كردند، در امر كار رسانه یي
 نوسان داشتند، این، ناشي از محیطي نیز بود كه زمینه ي استخدام آنان را فراهم آورد.

ه ي رسانه ها در افغانستان، هرچند کامالً روی محور منافع ملی نیست، اما در کنار تامین نیاز های فعالیت گسترد
شغلی، زمینه هاي دیگري را میسر كرد تا جوانان بُریده از رسانه هاي طرف، در فهمي كه بر اثر تماس و نزدیكي با 

ر گیرند كه متاسفانه در صنف رسانه ها، بسیار ملی مساله ها یافته بودند، خودی و گاه به تنهایي، در سنگر هایی قرا
 نبودند.

پیكار جوانان افغان كه در صنف رسانه ها خدمت كرده اند، با تهدیدات، تحمیالت، برخورد  17گزارش های بیش از 
هاي خشن، جراحات و قتل ها نشان مي دهند كه كار رسانه یي در افغانستان با وجود ُحسن خدمات و روشنگری ها، 
هزینه هاي گزاف مالی و جانی داشته است. اگر از یك سو، بستر كاری باعث كسب تجربیات و آگاهي هاي بیشتر شده 
است، از سوي دیگر، شاغالن کار در حالي كه از معضالت اقتصادي و نگرشي )معاش كم و برخورد هاي سلیقه یي 

 كارفرما(، متاثر می شدند، بي نهایت آسیب می بینند.
رسانه ها با تعقیب مشي غیر افغاني، تجارتي، سمتي، قومي و زباني، ُمهر هاي وابسته گي را روی شماری شماري از 

از جوانان افغان که برای اشتغال ناگزیر بودند، حک كرده اند. مخالفان مسلح كه ذبح گزارشگران را كار خیر و 
ندارند، صد ها جوان افغان را دچار اندیشه فعالیت های آنان را در جهت رسوایی مواضع خصمانه ی خود، شرك مي پ

 می سازند که پس از ایثار و تالش براي آگاهي مردم، در نهایت قرباني می دهند و قربانی می شوند.
پیچیده گي ُمعضالت سیاسي افغانستان، افغانان فعال در رسانه ها را به این فهم مي رساند كه در جو ترفند و معامله، 

هراس از رسوایي را نهادینه کرده اند، اما هرگز باعث اطمینان امنیت اقتصادی، کاری و پاداش  اگر تالش های آنان،
 نبوده اند.
سال تالش، افغانان فعال در رسانه ها، به همان حاشیه هایی رانده مي شوند كه براي فرار از افشای  17پس از 

 حقایق، ساخته اند:
خن بر مقالي ست كه ملت رنجدیده ي ما از مفاد آن ها، خاین و حرمان از حرفه، قربانی و یا هم بستن درب س

 جنایتکار را می شناسند.
سال كار رسانه یي جوانان افغان، آیینه اي از حقایقي ست كه نه تنها روی طرز تفكر مردم اثر  17ثمره ي بیش از 

ه باعث گسست فكري و عملی در اما تحمیالتي ك  گذاشت، بل باعث شد در جهت شناخت خوب و بد، بیشتر بیاندیشند؛
میان طیف فعال در رسانه های افغانی شدند، در حالی که در عقب، ایثار و دشواري هاي آنان را برجا گذاشتند، در 
جلو، دورنماي مغشوشي را می سازند كه هیچ تضمیني براي پاداش تالش های موثر در جهت ترویج مردمساالري، 

 و ارج گذاشتن به حقوق بشري نمی دهند.آزادي بیان، دفاع از منافع ملي 
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