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 م٠٢/٠٣/٢٠٠٨                      پوپل وردک
 

  تجارت فکری ويا ژورناليزم بازاری درافغانستان
  !سرنوشت مردم را به کجا خواهد کشانيد

  
  

درحال حاضربا درنظر داشت وضعيت بحرانی که درافغانستان حاکم است همه امور به شکل بنيادی به سوی درهم 
د درادارات افغانستان وجود ندارد بلکه مامورين تراز اول الی پايين ريزی ميرود نتها اينکه سيستم درست و قانون من

کمی ها و نارسايی ها در همه ادارت دولتی از جمله عواملی اند که . تراز آنها به مفهوم اساسی قانون نمی دانند
 به هرصورت درحال. مشروعيت دولت را به سؤال می کشاند و تاحدی نيزاين موضوع به اثبات رسيده است

و رسانه . بينيم حاضربه تصوير کشيدن اين بهران و دريافت راه حل برای اين مشکل را درنقش بارز رسانه ها می
ولی باز هم به گونه بی طرفانه وآزاد نتوانسته . های آزاد با درنظر داشت اينکه در افغانستان رشد قابل توجه کرده اند

نطوريکه انتظارميرفت تا رسانه ها به گونۀ بی طرفی و با حفظ و آ. اند که به حکم قانون رسانه ها حرکت نمايند
  :اين موضوع را از دوجهت به بحث ميگيريم. روحيه وطن پرستی به درد های اين ملت مرهم گزارباشد چنين نشد

  
   موجوديت رسانه های گروهی در شرايط فعلی:الف

د هرشخص در روشنايی قانون و حدود تعين شده معلوم است که آزادی بيان ارتباط نزديکی با آزادی مطبوعات دار
که چنين . ميتواند ابرازنظرنمايد و نقش رسانه ها دراين مورد به اصل بيطرفی و غير وابسته گی بايد استوار باشد

در حال حاضر فعاليت های خبری و اطالع رسانی شبکه های تلويزيونی که داخل فعاليت هستند تا حدی . نيست
اقع شده اند اما اين نکته را نمی توان دست آورد و يايک عملکرد همه جانبه و قانونی پنداشت، درنقش خود مثبت و

زيرا مواردی هستند که به آن انگشت انتقاد گرفته شده است و تاحدی نيز اين حرف نقش يک ژورناليست را در رسانۀ 
 است که تازه از بستر بيماری فارغ افغانستان در حال حاضر مانند شخصی. که مصروف کار است به سؤال ميکشاند

با در . شده است و برای صحت شدن به هر نوع مراقبت ضرورت دارد که مهم ترين آن حمايت مردم می باشد
نظرداشت اين موضوع خلقت رسانه ها و فعاليت های اطالع رسانی در صدر اين موضوع قراردارد اما رسانه ها 

به دليل اينکه در خط اول هر رسانه يعنی تحت . ض مرهم گزار شوندنتوانسته انند تا به زخم های اين مري
نظراشخاص و افرادی فعاليت ميکنند که شماری از آنها به گونۀ آشکاربه خون و سرنوشت اين ملت بازی کرده اند و 

.  برده اندشمار ديگری آنها فرستادۀ کشورهای همسايه يعنی غالمان بيگانه گان هستند که آنها خود به اين نکته پی
درکل اين وضعيت بحرانی است و خود نشاندهنده استفاده سوء از آزادی بيان و مطبوعات می باشد و اين گروه 

به خصوص . اشخاص از طريق رسانه ها ميخواهند خود را به هدف شان که فروپاشی نظام و مردم می باشد برسانند
مردم ما را قربانی )  تفنگ-توپ(حله آغاز بااستفاده ازاين اشخاص از مر. مالکين شماری از رسانه های تصويری 

شايد نظرمن به صفت يک خبرنگار همين باشد . عملکرد شان کردند و حال ميخواهند از راديو تلويزيون استفاده نمايند
 ومن اين موضوع رادرآيندۀ اين کشوربه عنوان يک تهديد بزرگ ميپندارم به دليل اينکه عناصرغيرمردمی و دشمنان

  .اين ملت بزرگ بازهم به گونۀ ازاشکال به سرنوشت ما به بازی پرداخته اند
  
  !اهداف رسانه ها و نقد قانون مطبوعات درافغانستان:ب

در حاليکه افغانستان . دراين جاه شکی وجود ندارد که عصر کنونی باتفاوت های چشمگيری درافغانستان حاکم گرديد
بازهم زود است تا مردم اين کشور به . ای غيرقانونی و دهاتی می باشديک کشور سنتی و دارای رسم و رواج ه

ولی دراين جاه هدف رسانه ها درافغانستان است و . منعنی اساسی ديموکراسی و آزادی های مشروع فردی بدانند
درحال حاضرمالکين رسانه هايکه تاحدی .مردش کارکند هيچگاهی پيش نيفتاده است که شخصی به نفع ملت و 
آنها در نهايت کوشش ميکنند که ازطريق فرستاده گان بيگانه . مشهور شده اند ازمنابع خارجی آمار از بوديجه مينمايند

مثال زنده اين . تبار شان خواهشات شانرا به دست بياورند و اين خواسته همه درامور سياسی اين کشور می باشد
موضوع را درگفتمان ها و نشست های سياسی شبکه های تلويزيونی ميتوان تقيب کرد منابع که به شماری از 

اين . تلويزيون ها امکانات و پول ميدهند شکی وجود ندارد که از اين طريق خواسته های شانرا نيزبه دست ميآورند
رار گرفتن شماری از تفنگ ساالران در موضوع ديگری که به آن بايد فکر کرد در رأس ق. يک جهت قضيه است
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اين . رسانه ها است که آنها بااستفاده ازفعاليت تلويزيون خود را به اساس هدايت باداران خارجی شان به هدف برسانند
نتنها اينکه تلويزيون ها درايته . موضوع از نظردورنيست همه ميتوانند باچشم سراين گفته ها را مالحظه فرمايند

نمی کنند بلکه رسانه های چاپی نيز داری همين صفت ميباشند روزنامه های چاپ کابل درهمه موراد از قانون عمل 
موشگافی ها و چاپ مقاالت تند و خالف موازين ملی افغانستان درنوشته ها و سرمقاالت چاپ روز مره شان کار 

 قابل ياد آوری است نقل قول، چاپ و موضوع ديگری که. که اين خود حرکت خالف قانون رسانه ها ميباشد. ميگيرند
روزنامه . کاپی نوشته های روزنامه های خارجی ميباشد به خصوص روزنامه های مطرح کابل راميتوان ياد کرد

های غربی درمورد وضعيت افغانستان بعد از تحليل و برسی ها مطالبی را به چاب ميرسانند که همزمان با نشر آن 
وبعد مسؤولين روزنامه های چاب کابل باسپری شدن چند روز مطالب .  ميپردازندمطبوعات جهان به پيگيری آن

درکل گفته ميتوانيم که روزنامه های کابل هيچگاه . کاپی شده را شکل داده و درسرمقاله های خويش آنراميگنجانند
 موراد دربدل پول و دربعضی. پشت کار و تحقيق که از آن نتيجه گيری خبری به گونۀ مطلب تحقيقی باشد ندارند

به هرصورت انتقاد من به صفت يک . نظريات احزاب مختلف را که خالف منافع ملی می باشد به نشرمی سپارند
خبرنگار باالی همه رسانه ها در افغانستان به شمول رسانۀ که خودم در آن کارميکنم ازناحيه عدم پذيرش قوانين نافذه 

 خود يکی از داليلی است که نقش مطبوعات را به گونۀ منفی تبارز و اين. به خصوص قانون مطبوعات می باشد
اگر رسانه ها . بايد گفت که برای مردم در حال حاضر يگانه اميد و آخرين آرزو آزادی بيان و رسانه ها است. ميدهد

 ما تحميل نمايند، به اين خواسته مردم توجه نه نمايند و خواسته های غير قانونی و نامشروع شانرا باالی مردم بيچاره
وکارمندان رسانه ها نبايد در بدل چهار پول عزت، شرف، وهمه کرامت . معلوم است که به بربادی روبرو خواهند شد

ژورناليستان و قلم دوستان امروزی ما بايد رسالت شانرا درهمه امور درنظرداشته . انسانی شانرا به فروش برسانند
  . ارزش بسا با اهميتی برخوردار می باشدباشند و اين رسالت به سطح کشور از

  
  پايان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


