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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک پتهپه دغه .  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   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    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٠٥/٠٣/٢٠١١                         محمد اجمل زرمتی 
  

 از آزادی مطبوعات نبايد استفاد سوء صورت گيرد
  
سی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعايت أ به ت ماده ميباشد٤٣نون جديد مطبوعات که دارای ده فصل و قا

 هـ شمسی ١٣٨٩ در سال ان و فکر در افغانستانمين حق آزادی بيأمنظور تماده نزدهم ميثاق بين المللی حقوق بشر به 
 ن تصويری در کشور عزيز ما افغانستا رسانه های صوتی و ،فعاليت مطبوعاتن آبا تصويب و تدوين ، وضع گرديد

بيان   اين قانون درد اعالم گرديد اما با وجود فوايد آزا،با رعايت اصل آزادی بيان و حفظ اساسات دين مقدس اسالم
سوء استفاده از .   داشته استهضررهايی را نيز با خود به همرا  ،لين و اوضاع کشورؤوه و انتقاد از مسحقايق جامع

 ۀ را در عرصمشکلیاعتقادات دينی و ارزشی مردم آزادی بيان در مطبوعات و برخی رسانه ها و بی توجهی به 
بعضی از رسانه ها بنام آزادی مطبوعات در   .ورد که تا اکنون نيز به نوعی ادامه داردآفرهنگی در افغانستان بوجود 

ی منافع اجانب اقوام بين اقوام ساکن اين کشور به تفرقه اندازی دست ميزنند و ميخواهند به اساس ديکته ديگران و برا
در حاليکه در  .چه را ميخواهد بنوسندوعات نبايد طوری تعبير شود که هرکس هرآزادی مطب. هم قرار دهندرا در برابر

 نشر مطالب ذيل در رسانه های همگانی جواز ، طوری ذيل صراحت دارداده سی و يکم قانون مطبوعات کشورم
  .ندارد

 مطالب که مغاير با اصول اسالم و توهين به ساير اديان و مذاهب باشد .١
 .مطالب که موجب هتک حرمت و افتراء به اشخاص گردد .٢

اول اينکه رسانه های همگانی در قانون مطبوعات به انواع ذيل  .ک مکثی روی اين ماده داشته باشمحا ال می خواهم ي
  :تقسيم شده است

  .نها تمويل و تجهيز ميگرددآ به ادارات دولتی بوده و از طرف ست که متعلقيرسانه ا(انه های همگانی دولتی رس
ی و فرهنگی بوده و  اجتماع، اقتصادی،ست که متعلق به سازمانهای سياسیيرسانه هاي( رسانه های همگانی گروهی

  .از طرف آنها تجهيز و تمويل ميگردند
  .بيشترين تخطی ها را در کشور رسانه های همگانی گروهی مرتکب ميشوند نه رسانه های همگانی دولتی  نکه حاال

طوريکه همه ميدانند که بعضی از رسانه های همگانی گروهی در افغانستان فعاليت ميکنند که در مغايرت به قانون 
از جوانان عزيز ما ای با تاسف بايد عرض کرد که عده . د به فعاليتهای خود ادامه ميدهنلهی و قانون مطبوعاتا
حاليکه در کشور ما جنگ جريان  در کشانيده  ميشوندهو بيراه بسوی تقليد سط بعضی از اين رسانه های گروهی تو

 ، کام مرگ ميروند از طرف ديگر فقر و جوانان ما به، زناناطفالدارد و همه روزه ده ها خانواده سوگوار ميگردند 
ها برای بدست آوردن پول و اجرای هدايات ان گير خانواده ها است ولی بعضی  ديگر گريبلبيکاری و صدها مشک

 افغان مادل و يا ستاره افغان را در بين جوانان براه می اندازند جوانان ما بعوض یها های مبتذل بنامه بيگانگان برنام
شايد اين برنامه ها در .  ما در اين برنامه ها اشتراک مينمايدۀردم ستمديدفراگيری علم و دانش و خدمت به کشور و م

ما اای همگی ميسر است کار درست باشد  کار و تعليم برۀنجا زمينآکشورهای غربی و يا کشورهای ديگری که در 
به توليد برنامه کشور ما ضرورت . مه ها نمايندنين برنا خود را صرف چیدر کشور ما نبايد جوانان اوقات گرانبها

 اين برنامه ها در واقع هجوم فرهنگی بوده که از طرف .د ندار،عث ايجاد فساد در جامعه شوندهای مبتذل که با
  شده براه انداخته  داده ميشودسسين اين رسانه هاؤ مدر بدل پول گزاف که به کامه مغرض و خودبعضی از کشورهای 

نها قرار دارد از بين ببرند و ملت ما آا که در تقابل به فرهنگ بی اساس ا ازين طريق فرهنگ اسالمی و افغانی ما رت
يک ملت زمانی زنده ميماند که فرهنگش زنده باشد و جوانان هيچ  سازند زيرام نابود وبم ات را بدون استعمال کدام 
 است یو اين جنگ خطرناکتر از جنگ . اسالم دارند دفاع نمايند که رسانه های غرب در قبالیگاهی نتوانند از جنگ
   .بود ميکندا را با استعمال سالح ناکه مستقيما ملت م

  
کنيم که مملو از اطالعات نادرست و جعلی است که توسط بعضی از رسانه های گروهی ما در عصری زندگی مي

و مسلمانان  رسانه ها عليه اسالم  قرار گرفته که اين  سپتامبر١١غربی عليه منافع سياسی مسلمانها پس از حمالت 
  .سمانی شده اندآ دشمنی مردم غرب عليه اين دين  توسعۀمنفی به راه انداخته و باعثتبليغات 
  .کشورهای غربی را به مخاطره انداخته استگی مسلمانان و بخصوص اعراب ساکن ضوع زنداين مو

مسلمانان بودند که تحت عنوان آزادی بيان و و پيامبر   های غرب به اسالم  شاهد توهين رسانهًامسلمانان جهان اخير
 به حقوق بشر و نها که خود استداللآی مطبوعات بوده  جهانینسيپ هاعات انجام گرفت که کامال خالف پرمطبو

نند در حاليکه توهين کيکر بزرگ از جهان که مسلمانان اند زادی های اساسی انسانها ميکنند چگونه توانستند به پآ



 
 

  
و شميره   ٢تر 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 پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

کوم کنند از اين اقدام روزنامه وری را تقبيح و محآخی از رسانه های غربی به جای اينکه چنين اقدام شرم بر
  .زادی بيان دفاع کردندآدنمارکی به عنوان 

  . توهين به ديگران نباشدۀر باشد و هيچگاه به مثابکند که با حقيقت استوا بيان هنگامی اهميت ويژه پيدا ميآزادی
 ۀرا ميتوان به حيث قو مطبوعات ۀقو) يهئ قضا ومقننه، اجراييه( نشان ميدهد که برعالوه سه قوه تحقيقات اخير

 خواهند کشور رانانيکه ميآد پس سه قوه را تحت شعاع خود قرار ميدههرچهارمی به رسميت شناخت که در واقيعت 
 مطبوعات داخل اقدام شوند تا در مرحله نخست ۀورار دهند ميکوشند از طريق اين قتحت سلطه و استعمار خود ق

گی نظام به بسيار ساد دیو اجتماعی کشور مورد نظر را ضعيف سازند و در مرحله بع  فرهنگی ،اعتقادی، زيربنايی
وردن ملتها بجای آ راه برای تحت تاثير سانترين و کم مصرفترينآنکشور را از بين ببرند که اينوسيله آسياسی 

 پر مشقت است ولی اين قوه ميتواند به بسيار سادگی  ومصرفم نظامی است چون هجوم نظامی خيلی پراستعمال هجو
  . عرصه های کشور را در کام کشورهای خود کامه قرار دهندتمام

  
 از  عاری،بلند سر،رزوی  يک افغانستان شکوهمندآاگر  که نمزيز خود عرض کخواهم برای جوانان عدر خاتمه مي

سط کی ها تجهيز و تمويل ميشوند و  گروهی تویو فساد رسانه ئی باشد بايد بدانند که اين رسانه ها ت گونه تعصباهر
 و اجتماعی ما را ضعيف می  سياسی ،فرهنگی، مه های مبتذل که در واقع زيربنای اعتقادیدر مقابل همه اين برنا

های جهان را به زنجير کشند و بهره ن کشورترتيب مردمانانيکه ميخواهند به اين آ تا مبارزه جدی نمايندسازند 
 کميسيون تخطی رسانه ،اطالعات و فرهنگ از جناب وزير  .ندتوانند به ارمان های خود برس نبرداری نمايند هيچگاه

ها که نظر به قانون مطبوعات کشور وظيفه دارند تا رسانه های که تخطی های را در قبال نشر برنامه های مبتذل 
 ان الذين يحبونه ان تشع الفاحشه فی الذين( ن پاک ميفرمايدآدر قر) ج(طوريکه خداوند يا هم مسدود نمايد دارند جريمه و

 عذاب اند خداوند متعال برايشنخواهند در بين مسلمانان فساد اخالقی را رايج کنيعنی کسانيکه که مي) امنو آاليه
  .دردناک را مقرر کرده

  
 پايان

 
 
 
 
 

   
  

  


