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سخني داريم ازرسانه ها ، رسانه هاي ملي وميهني ، رسانه هاي که به آزادي بيان ، عقيده وقلم اعتقاد » 

 «مروري مي کنيم  به تلويزيون روشنگري وروشن انديشي ) بهار (. پيوست به آن دارندو
از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد  حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسیهر فردی 

 .افکار، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطالعات و

مطلع کردن ما در زندان بسر مي برند. اين آمار  خود و روزنامه نگار برای انجام وظيفه ٠٣١هم اکنون در سراسر جهان 

دولت روزنامه نگاران مخالف را  ٣١تغيير کرده است. در جهان تعدادی نزديک به  متاسفانه در طي سالهای اخير کمتر

مادر  .زنان مطبوعاتي ست مي کنند، برای رهبران واپس گرای اين کشورها زندان تنها پاسخ به انتقادات مردان و زنداني



ادارات بندند و از طرف ديگر   مي هستيم كه از يك طرف آزادي را به روي بخشي از جامعه و رسانه هاي مستقلکشوري 

امنيتي ومحاکم ، دست اندرکاران رسانه هارا ظالمانه وجبارانه به زندان هاومحاکمه هاي غيرعادالنه کشانده ، تنيه وبه 

جز  دهد كساني در كشورما برمقدراتي حاكمند كه اعمالشان هيچ معنايي  نشان مي عملکردها  ايناعدام محکوم مينمايند .

 در جامعه ما اين حكومت است كه بر مطبوعات نظارت دارد، در .مطبوعات زبان مردم و چشم مسووالن است .بالهت ندارد

 .حالي كه فلسفه اصلي مطبوعات اين است كه آن ها ناظر بر حكومت باشند

 آزادی بيان

 
از بنيادی ترين حقوق بشر است که به صورت طبيعی و بالقوه وجود دارد حق برخورداری از آزادی بيان ، بنيادی ترين 

حق وسايل ارتباط جمعی است. ديگر آزادی ها و حقوق رسانه ای مثل دسترسی به اطالعات حق انتقاد، حق استقالل 

شار آزاد، ريشه در آزادی بيان دارد و به شدت تحت تاثير آن رسانه ای، حمايت از تکثر گرايی ، منع سانسور و حق انت

 قرار دارد و يا از آن متاثر است.

پس جايگاه آزادی بيان آثار بسياری بر وضع اجراء و تفسير قوانين و مقررات رسانه ای يا به عبارتی ديگر حقوق رسانه 

 ها دارد.

 جايگاه برخورداری از آزادی بيان يک حق قلمداد می شود.

 آزادی بيان يک حق طبيعی ، اساسی و بشری می باشد.

الف( آزادی بيان به مثابه يک حق طبيعی: حقوقی است که انسان به حکم طبيعت دارد و با عقل خود آنها را کشف می کند 

و در مقابل آن حقوق موضوعه می باشد )قوانينی است که توسط انسان وضع می گردد(در مکتب حق طبيعی آزادی و 

دی بيان برای بشر يک موهبت الهی است و بر اين اساس کسی که در مقام اعمال آزادی بيان است از حق خود استفاده آزا

می کند يعنی نيازی نيست که از کسی اجازه بگيرد بر مبنای اين نظر و در نظام حقوقی انگلستان قانونی در مورد 

 مطبوعات وجود ندارد.

 ادی بيان در قانون وضع شده مشخص شده است.در برخی از کشورها نحوه اعمال آز

 آزادی بيان به مثابه يکی از حقوق اساسی -ب

حق برخورداری از آن به اندازه ای زياد است که در قوانين اساسی همه کشورها به آن تصريح شده   اهميت آزادی بيان

ی به آزادی بيان و برخی نيز آزادی بعضی از قوانين اساسی صرفاً به آزادی مطبوعات اشاره کرده اند و برخ  است.

 اطالعات را به آن افزوده اند.

شناسايی آزادی بيان به مشابه يک حق اساسی آثار بسيار مهمی به دنبال دارد. حقوق مندرج در قانون اساسی چنان 

 اهميتی دارد که در راس نظام حقوقی يک کشور قرار دارد.

به اين معنی است که هيچ قانون عادی نمی تواند آنرا حذف کند . قانون شناسايی آزادی بيان به منزله يک حق اساسی 

 اساسی محدوده استثنائات را بر شمرده و قوانين عادی نمی تواند از آن استتثنائات خارج گردد.

 ضرورت رسانه هاي تصويري درافغانستان



 
ويراني ها و آوارگي هاي ناشي از  خسارت ها، مردم افغانستان حدود چهاردهه جنگ را با تمام وجود تجربه كرده اند و از

تروريزم از بين نرفته و مداخالت برخي از كشور هاي خارجي در  آن، زندگي آنان به حالت عادي برنگشته است و خطر

اتهامات  هنوز دوام دارد، مدعيان حقوق بشر، و حلقات عقده مند و تنگ نظر داخلي با بستن امور داخلي مملكت ما تا

را برهم زده و مردم آسيب پذير و  جامعه ر شخصيت هاي ملي كشور بار ديگر مي خواهند آرامش و امنيت نسبيواهي ب

 .سازند رنج ديده افغانستان را با بحران ديگر مواجه

احساس مي كردند، عزت، شرافت، كرامت انساني و حاكميت ملي  افغانستان همانطوري كه در گذشته، هرگاهغيور ومردم 

به اقدامات جمعي و ملي مي زدند و در مقابل دشمنان دروني و بيروني ايستادگي مي  طر افتاده است، دستشان به خ

هاي آزاد، مستقل و كثرت گرا در كشور به وجود  زمينه مساعدي براي پيدايش رسانه ،با آغاز فصل جديد سياسي   .كردند

در  اي در افغانستان ايجاد گرديد. براي فعاليت آزاد رسانه هاي بسياري آمد، قوانين دوره دموكراسي نافذ گرديد و سهولت

هاي ديداري طي سال هاي  تأسيس و با آغاز كار رسانه تصويريزمينه ي همين فضاي مثبت بود كه دهها رسانه چاپي و 

 اي افغانستان از تب و تاب،تنوع و جذابيتي خاص برخوردار گرديد. اخير، فضاي رسانه

ي افغانستان در فصل جديد سياسي، بيش از همه، مرهون حمايت و تعهد جامعه بين المللي از يك سو ا آزادي فعاليت رسانه

و الزام دولت افغانستان بر تضمين آزادي بيان و ضرورت گردش آزاد اطالعات در جامعه از سويي ديگر بوده است، اگر 

فقدان قدرت دولتي و ناتواني نهادهاي مربوطه ها،احتماال  چه نظري وجود دارد كه عامل مهم مساعد كننده كار رسانه

اي دركشور بوده و فلهذا، اين تشويش همواره وجود دارد كه  هايي بيشتر عليه فعاليت رسانه حكومت در اعمال محدوديت

اگر فرهنگ دموكراسي پا به پاي نهادهاي دولتي رشد نكند،. ممكن است قدرت گيري بيشتر دستگاه در پهلوي فوايدي كه 

 ها نيز تأثير منفي بگذارد. د، بر كار آزاد رسانهدار

 رسانه ها دريکنم دهه کنوني

 
ًً  ميدان عمل رسانه ً ها در افغانستان باز و فراخ وگسترده اما بي چالش نبوده است ، بر طبق قوانين نافذه كشور مخصوصا

ها وجود نداشته ،  از نشر در كار رسانههاي همگاني، هيچ نوع كنترول، نظارت، سانسور قبل ازنشر يا بعد  قانون رسانه

ها را تضمين كرده و براي تقويه  دولت، مخصوصاَ متوليان رسمي امور نشراتي ،آزادي بيان و آزادي فعاليت رسانه

نگاران،  ها و روزنامه هاي عرصه كاري رسانه نگاري در كشور تعهد سپرده اند، اما چالش فعاليت آزاد روزنامه  وحمايت از

هاوشرايط  ديگري بوده كه بيشتر به ذات و خصلت نظام فكري جامعه ، ادامه فرهنگ انباشته خودكامگي، سنتمسايل 

 عمومي ناشي از دودهه بحران بر مي گشته است.

هاي وظيفوي وفقدان نهاد هاي قوي مدافع حقوق روز نامه نگاران، بعضا عوا مل ديگري  پذيري مشكالت اقتصادي ،آسيب 

رشد  شده است. ز گردش آزاد اطالعات صحيح در جامعه وفعاليت دقيق وروشنگرانه روزنامه نگاران ميبوده كه مانع ا



ها در افغانستان طي سال گذشته يك  اي افغانستان در دو بعد كمي و كيفي قابل بررسي است، ازنظر كميت، رسانه رسانه

 اند. مسير رشد يابنده، كثرت گراو تكاملي را طي كرده

كرد به نام صداي  ش در افغانستان، تنها يك نشريه وجود داشت به نام شريعت و فقط يك راديو فعاليت مييپ يکنم دهه 

نظير است، نگاهي كوتاه به شماره و  افغانستان در سطح منطقه بيها در وز، تنوع و تكثر كمي رسانهشريعت، اما امر

 رابه خوبي مي نماياند.هاي چاپي، شنيداري و ديداري اين تنوع و تكثر  عناوين رسانه

ثبت رسمي بيش از پنجصد عنوان رسانه چاپي، بيش از پنجاه وپنج راديوي خصوصي وچهارده تلويزيون شخصي و 

اند، تأسيس بيش از صد مركز توليدات هنري سينمايي، بيش از يك صد و  خصوصي كه حداقل هفت تلويزيون باالفعل فعال

ها نهاد توليد كننده مواد نشراتي از دستاوردهاي مهم فضاي جديد سياسي پنجاه مطبعه شخصي و خصوصي و تأسيس ده

پيش افغانستان تنها  يکنم دهههاي زيادي صورت گرفته،  از لحاظ توسعه سيستم ارتباطي نيز پيشرفت در افغانستان است.

  كشور، حتيكه مخابرات دراز طريق چند دستگاه تلفون سيتاليت با دنياي بيرون ارتباط داشت اما امروز، با انكشاف شب

 اند. هاي دور افتاده نيز امكان برقراري ارتباط با داخل و خارج كشور را بدست آورده شماري از قريه

 رسانه وژورناليزم درعصرجديد

 
نگاري انجاميده، حداقل اين حسن را داشته  هاي روزنامه ها كه به گسترش دامنه كار و عرصه فعاليت گسترش كمي رسانه

نمي ماند، دامنه   ها و ژورناليستان دور ترين حادثه از چشم رسانه ترين نقاط كشور كوچك امروز حتي در دورافتادهكه 

 رساني در كشور واقعا گسترش يافته است. اطالع

نگاري بيشتر گرديد  ها و شگردهاي روزنامه اي، با مهارت طي شش سال اخير آشنايي ژورناليستان با پيچ و خم كار حرفه 

تر  تر و پخته نگاري درداخل افغانستان روان تر و بهتر شده، زبان روزنامه ه، سبك نوشتاري و نوع پرداخت به مسايل خوب

نگاري افزايش يافته است. مهمتر اينكه  شده و مسايلي مانند اخالق ژورناليستي و معيارهاي مسلكي در كار روزنامه

نگاري جديد به چشم ميخورد،حاال تا حدودي نرم و  اي آغازين روزنامهه هاي تندي ، خشونت و بدزباني كه در سال رگه

با اين همه، ژورناليزم تا رسيدن به جايگاه مسلكي، راه درازي در پيش دارد، ما هنوز در  تر شد است. ماليم و منطقي

زند،  خشونت و ناامني مياي ما هر روز با حوادث  هاي رسانه ها و فعاليت  زنيم، نبض نوشته فضاي نفسگير بحران قلم مي

اي افغانستان را ملتهب ساخته و مانع از تطبق  هاي هراس افگنانه، فضاي كار رسانه ادامه جنگ و افزايش فعاليت

مبناي علمي ضعيف ژورناليزم موجود   اي خود شده است. نگاران در كار حرفه هايي اصالحي و باز انديشي روزنامه برنامه

ام آموزشي و وضعيت عمومي فرهنگ در كشور دارد، مانع از خالقيت و پويايي بيشتر هاي نظ كه ريشه در كاستي

المللي به جاي كمك به تقويت  گيري ژورناليزم تحقيقي و روشنگر شده است، جامعه بين نگاري و مخصوصا شكل روزنامه

هاي نمادين،  ا را صرف فعاليته تر، طي شش سال گذشته، بيشترين هزينه نهادهاي آموزشي موثر و انجام يك كار بنيادي

 هايي بي شمار وپر مصرف كرده است. حاصلي مانند برگزاري وركشاپ كارتوني و بي

 رسانه ها وبحران امنيتي 

 
ها و حلقات فشار مخالف آزادي بيان و مخالف گردش آزاد اطالعات در جامعه،  گيري بيشتر گروه ها و قدرت افزايش ناامني

نگاران نسبت به  افزايد و سبب سلب اعتماد روزنامه ها را مي يره ساخته است.آن چه كه اين بدبينيآينده را ت  انداز چشم

شود، عالوه بر اوضاع نامساعد عمومي. تالش هماهنگ نهادهاي دولتي براي محدود كردن فضاي آزادي بيان از  آينده مي

هاي  خزيدن دستگاه، در پناه تفكرات معارض با ارزش هاي همگاني از يكسو و طريق ايجاد تغييرات بنيادي در قانون رسانه



مدني و فرهنگ شهروندي از سوي ديگر است، برجسته ساختن نقش دولت در عرصه رسانه ها و باز كردن دست 

اي كشور به معناي گام گذاري در مسير خالف روند سياسيي است كه شش سال پيش  نهادهاي حكومتي در مديريت رسانه

 ميالدي آغاز شده است. ۱١١٠امه بن در سال بر اساس فيصله ن

به بعد  ۱١١۱پس از سقوط طالبان و آمدن رسانه هاى جديد، بخصوص پس از آمدن تلويزيون هاى خصوصى از سال 

مقدار آگهى ها  ناگهان در اين زمينه انفجار عظيمى روى داد كه چهرۀ شهر ها و رسانه هاى افغانستان را دگر گون كرد.

براى كاالهاى بى شمارى كه از خارج به افغانستان وارد مى شود، و نيز معرفى كاالهاى افغانستان از جمله فروش زمين، 

هاى همراه بخشى از اين تبليغات است كه در راديوهاى خصوصى و دولتى و همچنين تلويزيون هاى  تلفونو آگهى 

تبليغات در افغانستان در مقايسه با كشورهاى همجوار چندان باال نيست، اما در گرچه قيمت  افغانستان به چشم مى خورد.

 سال گذشته توانسته چندين ايستگاه تلويزيونى، راديوهاى محلى و چند روزنامه غيردولتى را سرپا نگهدارد.شش پنج 

را نسبت به آينده اين كشور  خورد كه بعضاً او هرناظرمستقلى پس از مشاهده اوضاع جارى در افغانستان به نكات برمى

كند. آنچه بيش از همه قابل تأمل وانديشه است اينست که ، نه تنها در ريشه کن کردن سيستم  گمان مى خوشبين و بعضاً بد

وشيوه های قوماندان ساالری وحاکميت تفنگ کار موثری صورت نپذيرفته ، بلکه بصورت مستقيم وغيرمستقيم درتقويهء 

 درحاليکه دراوضاع کنونی ودر طی اين سال ها قدرت اقتصادی آنان موثريت روا داشته شده است . پايه های سياسی و

اين انتظار موجود بود که درعرصه های تأمين امنيت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وساير نابه 

انده وخواست ملت برای ايجاد يک دولت قوی تحقق نيافته باقی م اهدافسامانی ها کار های بزرگی انجام ميشد اما اين 

ونيرومند وپاسدار قانون و تأمين کنندهء امنيت وادامه دهندهء بازسازی، تأمين کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن به 

 يأس تلقی ميشود.

 رسانه ها ،حاکميت کنوني وپرابلم هاي امنيتي

 
 ناامني و خشونت به حد اعالي خود رسيده، طالبان قوي تر شده، حاكميت قانون گسترش نيافته،  در زير پرچم اين دولت،

هزار نفر را قرباني مي كند و همه ساله بر تعداد مبتاليان به اين بيماري  بيستبيماري سل ساالنه  فقر عموميت پيدا كرده،

فساد اداري  رسيده،اعتماد مردم به رئيس جمهور و كارآيي دولت به حد صفر  هزار نفر ديگر افزوده مي شود، هشتاد

افغانستان مانند يك ماركيت مال التجاره خارجي به بازار فروش محصوالت كشورهاي خارجي و  همچنان بيداد مي كند،

مهاجرت ها از سرگرفته شده و جوانان گروه گروه  بعبارت ديگر به كشور صد فيصد مصرف كننده بي خاصيت تبديل شده،

ي مخصوصاً در پروژه هاي زيربنايي و عام المنفعه، در حال حاضر بيش از هر زمان كار بازساز از كشور فرار مي كنند،

  ديگري، متوقف، و به يك ارمان فراموش شده مبدل گرديده است.

مجموع اين فكتورها حكم مي كند كه در تشكيالت دولت بايد يك خانه تكاني بزرگ و اصالحات بنيادين صورت بگيرد، اما  

اين دولت، دولت ترياك است و اصالح پذير نمي باشد.مي گويند پرابلم مواد مخدر، راه حل فوري ندارد، ظاهراً و متاسفانه 

اگر مواد مخدر راه حل فوري ندارد پس  ولي اين يك دروغ محض و ادبيات تلقين شده از سوي مافياي مواد مخدر است. 

 كوكنار را از بين ببرد؟ فيصد مزارع نودچرا مال عمر توانست در ظرف فقط چند ماه بيش از 

 آيا قدرت آمريكا، ناتو و دولت افغانستان، كمتر از قدرت مال عمر است؟

هرگاه يك دولت، اراده سياسي، قاطعيت و صداقت داشته باشد به آساني مي تواند اين گونه بن بست ها را بشكند و 

 افغانستان را از طلسم افيوني مواد مخدر نجات دهد.

 دربحران هاي امنيتينقش خارجي 



 
کننده است وناامنی ها  و حضور نيروهای خارجی، نگران از سقوط طالبان يکنم دههاوضاع افغانستان با وجود گذشت 

هر اقدامی که بخواهند فراتر از  نيروهای خارجی به ويژه نيروهای انگليسی برای تامين امنيت خود . همچنان ادامه دارد

بيش از پيش به کشت خشخاش روی بياورند  های درآمدساز باعث شده تا مردم افغانستان ان راهفقد. دهند وظايف انجام می

ای به بازسازی و  های مالی در عمل فايده باره باعث شده سرريز کمک اين های سازنده دولت در و همچنين نبود برنامه

 .اقتصادی نرسانده باشد بهبود اوضاع

صداي تفنگ بود، و غير از صداي اسلحه هر صداي ديگري به خصوص صداي سالها در كشور، بلندترين صداها  

مظلوميت و حق خواهي اكثريت خاموش جامعه در گلوها شكسته مي شد، و طنين فريادها به گوش هيچ شنونده اي نمي 

زيبايي ها   ها، رسيد. همين گونه در ميان كشورهاي جهان، افغانستان تنها سرزميني بود كه با حجم زياد سوژه ها، ديدني

تصويري كه از آن خودش باشد نداشت و تصويرگران تنها   و صحنه هاي رقت بار و غم انگيز جنگ و خشونت و ويراني،

فاتحان جنگ را چهره آرائي مي كردند. راديوهاي محلي فقط اعالميه هاي جنگ، و اخبار مالقات هاي خسته كننده مقامات 

 را پخش مي كردند.

 هاي کنوني نيست؟؟؟ ريک نابسمانيآيا رسانه ها ش

 
القاب ها طوالني، خبرها مصلحت آميز؟! و راديوها دستگاههاي دروغ پراكني اي بودند كه صداهاي شان فقط در شعاع 

تلويزيون چه در كابل و چه در برخي از واليات، وضعيت بدتر از اين را داشت و  هاي پنج تا ده كيلومتري قابل دريافت بود.

رسانه ملي، كه حتي رسانه واليتي هم نبود. تلويزيون اينه اي بود كه تنها قدرتمندان و اسلحه داران و بازيگران  نه تنها،

مي توانستند چهره ها دژم و حركات چشم و ابرو و قهرمان بازي هاي عجيب خود را بر صحنه آن   صحنه هاي جنگ

ن رسيده افغانستان، آنرا اين سو و آن سو با خود حمل مي تماشا كنند و صندوقچه اي بود جادوئي و نجباي تازه بدورا

 كردند.

آيينه از تصوير چهره هاي تكيده مردم، و خامه هاي ويران و محضر آنان و اينكه چگونه براي يك لقمه نان حالل   در اين

حتي براي يكبار تلويزيون، گرسنه ها را نشان نمي داد، و  با مرگ و شمشير دست و پنجه نرم مي كنند خبري نبود.

و اما اكنون، دهها راديو و   مصاحبه كردن، دوربين فيلمبرداران به سراغ آواره ها و بيجاشدگان جنگ نمي رفتند.

تلويزيون  ،تلويزيون در افغانستان، فعال و در حال نشرات است. تلويزيون هاي خصوصي آينه، آريا نا، طلوع، افغان 

 و ماهواره اي . . . ، با انواع شبكه هاي كيبلي …دولتي 

رسانه ها ضمن برخورداري از حقوق و آزادي هايي كه دارند بايد اندكي مسئوليت پذير هم باشند و رسالت رسانه هاي 

خود را در پاي منافع اقتصادي تاجران و كمپني هاي پول دهنده، و يا به خاطر ارضاي خواسته هاي آني و زود گذر يك عده 

ها اگر واقعاً دنبال ستاره مي گردند بايد در عرصه هاي صلح، تربيت، بازسازي، امنيت، ورزش، اين قليل، قرباني نكنند.

با برنامه هاي هاپ نمي توان به موسيقي  فرهنگ و ادب و . . . تبليغات كنند و به كشف ستاره هاي ناشناخته بپردازند.

افغانستان در زير   هنر و سينماي نوبنياد موسيقي،  اصيل افغانستان خدمت كرد، امروز از بركت همين رسانه ها،

به نظر مي رسد اكثر  فشارهاي سنگين موسيقي و فيلم هاي مبتذل و غير مبتذل هندي در حال نزع و جان كندن است.



افغانستان به يك تجديد نظر ملي و مديريت سالم و با كفايت نياز دارد تا پيش از اين   رسانه هاي چاپي، صوتي و تصويري

 داب پوچيسم و بيهوده گرايي غرق نشوند . در گر

 رسانه ها مصروف چه اند؟؟؟

 
در پنج قاره جهان انسان سفيد، سياه، زرد، دانشمند، بي سواد، زن، مرد، اطفال، فقير و غني و... پاي تصوير تلويزيون 

مي کنند، از چه چيز صحبت  مينشينند، تلويزيون يعني تصوير خانگي براي انسان امروز، اما اين تصاوير چه چيز ارائه

 مي کنند، چگونه روياها را باز مي کنند، وقايع را چطور مي نمايانند؟ چه روياهايي، چه وقايعي؟

اکثربه اين نتيجه وباوررسيده اند که درعقب اين همه تاخت وتازها ، دشنامها وناسزاگويي ها وهرج ومرج ها دستهاي 

خته وبه قول معروف ازآب گل الود ماهي بگيرند. اگرچنين نيست چراکشورميزبان پنهاني وجوددارد تاملت را بجان هم اندا

خالف تمام نورم هاي آزادي بيان ، حقوق وکرامت انساني وشيوه هاي ژورنالستي جلواين همه رنگ ونيرنگ را نميگيرد. 

نيست که مسوولين دولتي  بايد بدانند که شخصيت انسان ازهرگونه تجاوزوتعرض مصوون است. آزادي بيان اين اناين ؟

وشخصيتهاي ملي مورد تحقيروتوهين مغرضانه وکژانديشانه قراربگيرندوکسي هم نيست که بگويد باالي چشمت 

 ابرواست. معلوم نيست که اين وضعيت تا چه وقت ادامه دارد؟ 

وز دل اين جنابان يخ دهه جنگ خانمانسوز حدود دو تا سه ميليون شهيد، زخمي و معلول داده ايم ولي هن چهاردرطي 

نيم قرن قبل، تعدادي را به جرم کمونيست بودن، ي بيش ازنکرده است. اگر قرار باشد تعدادي را بخاطر اعمال ظالمانه 

به اتهام وابستگي و  تعدادي رابنام جنگ ساالر و تفنگدار، تعدادي ديگر را به اتهام مال و طالب بودن و فردا تعداد ديگر را

عمل  پاي دادگاه و محاکم بکشانيم، پس بايد چند ميليون ديگر نيز قرباني بدهيم زيرا هرکس به نوبه خود،قتل و خونريزي 

 خورد و يا بزرگي را انجام داده است . 

درين ميان خوشبختانه شبکه هاي نيز وجود دارد که خالصانه و رضاکارانه بخاطر التهاب دردهاي بي پايان ملت تالش 

دارند تا بتوانند غم، درد، کدورت، بي وطني، مهاجرت، مصيبت و تنهايي را از دل هم وطننانش بيرون نموده و گل لبخند 

ويري با رسالت وطنپرستانه و با وجيبه ملي در برنامه هاي نشراتي را به لبهاي وطندارانش بکارد. اين شبکه هاي تص

اش از هرگونه تفرقه اندازي، کژانديشي و نفاق افگني دوري جسته و در راه غنامندي فرهنگي و هنري ميهنش جد و جهد 

 شباروزي مينمايند. 

 يعني چه ؟؟؟! رسانه آزاد 

 



ين ،باطرزتفکرخاص ،باحقارت ووعقده مندي هاي بيمارگونه وباحمايت ها باوابستگي هاي معازرسانه بادريغ ودرد تعداد

افراد معلوم الحال درپي تخريب ، تحقيروتوهين ملت وشخصيت هاي ملي کمربسته اند .اين نشريه ها هرآنچي که وجدان 

دارند ودرين بيماروخامه ناپخته شان اجازه ميدهد به اين آدرس وآن آدرس رکيک ترين دشنام ، فحش وناسزا راروامي

بازارجنگ وجفنگ ازمسايل شخصي تاموضوعات سياسي وتنظيمي وخانوادگي مطرح ودرمقابل ديد خوانندگان 

اين نشريه ها باگذشت هرروزدرين مسيرغيراخالقي بيشترازگذشته وتند ترازقبل به دشنام گويي و عيب چيني  قرارميگيرد .

مصروف اند. شبکه هاي تصويري که به زبان هاي دري و پشتووتوسط افغانان اداره ومديريت ميشوند خيلي اندک وناچيز 

ادقانه وشريفانه گام بردارند بازهم جاي هيچگونه است . بااين اندک بودن اگردرمسيرخدمت به ميهن وهم ميهنانش ص

 تشويش ونگراني نيست ومي توانند درراه وحدت ملي وانسجام کتلويي خدمات ارزشمندي را انجام بدهند. 

تعداد اين شبکه ها بااستفاده ازآزادي هاي که درکشورهاي غربي وبخصوص دراياالت متحده آمريکا وجوددارد چنان 

ن ، تحقير وسرزنش است که ازين طريق ميخواهند به تاج وتخت فرعوني وگنج قاروني دست پيدا مصروف تخريب ،توهي

                                                                              کنند . 

 

 ادامه دارد.......  
 


