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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢٧
  

  ؟!ستانۀ زوالآدر " غنی احمدزی"
  

  و نزديکی و دوری اگر برداشت من از نقش رسانه ھا در باال و پائين بردن افراد:  کابل- ١٣٩٨ حمل ٠۶ - سه شنبه

 و جانبداری و يا معاضدت رسانه ھا را با يک فرد، نبض سنج دوری و يا نزديکی آن فرد آنھا با اشغالگران درست باشد

در سراشيب اخراج و چه بسا تصفيۀ جسدی  قرار " غنی احمدزی"به اشغالگران می بايد دانست، نوشته می توانم که 

  : توجه شما را به ھمين مطلب جلب می نمايمدر يادداشت امروز. گرفته است

ً از گذشته می دانيم که به عالوۀ تلويزيون به اصطالح ملی، يکی از رسانه ھای نسبتا فراگير در افغانستان و از قرار -١

به دستور سفارت " غنی احمدزی"ون طلوع، در تمام مدت حاکميت يشنيدگی افغانھای خارج از کشور يعنی تلويز

و حتا وزرای نورچشمی وی نيز دفاع نموده، " غنی احمدزی"بزرگترين تمويل کنندۀ آن است، از شخص امريکا که 

در مسير اين حمايت کار . می باشد" غنی احمدزی"گاھی چنان ذھنيتی به وجود می آمد که تلويزيون طلوع مال شخصی 

  .را نيز اخراج  نمودمبصران و خبرنگارانش " غنی احمدزی"را به جائی رسانيد که با يک اشارۀ 

در آن زمان . به حيث رئيس جمھور بلند نمودرا " غنی احمدزی"دست " جان کری" اوج اين حمايت زمانی بود که -٢

ھا نيز فھماند که طلوع ايستاده شده، ضمن حمايت از وی به ھمۀ رسانه " غنی احمدزی" در کنار طلوع نيز تمام قد

  . فارسی آن سفارت را داردوابسته به سفارت امريکا و حيثيت زبان

 سال به ۵يعنی طلوع می کوشد آنچه را ظرف . ً اين روحيه در اين اواخر کامال شکل ديگری به خود گرفته است-٣

را وارونه ساخته، عليه وی نسبت به رقباء و ساير زمداران افغانستان تبليغ می نمود، ھمه " غنی احمدزی"عنوان امتياز 

به وقت معين آن، در  از جمله وعده ھای دروغش را در قبال ساختن مکاتب، در قبال برگزاری انتخابات. تبليغ بدارد

ذريعۀ فلم ھای مستند به نمايش گذاشته ... قبال مبارزه با فساد، در قبال مبارزه با تبعيض، در قبال مبارزه با طالب و 

  .ال می سازددروغھايش را بر م

 اين چرخش تبليغی تلويزيون طلوع آنھم در آستانۀ به اصطالح انتخابات رياست جمھوری نمی تواند برخاسته از -۴

سياست نشراتی خود آن رسانه باشد چه از جانبی برھمه معلوم است که رسانۀ طلوع يک رسانۀ وابسته به سفارت 

غنی "نستان می باشد و از جانب ديگر با ديوانه بازی ھائی که از امريکاست و مبلغ سياست ھای دولت امريکا در افغا

غنی "يون طلوع ھرگز جرأت نمی کرد از پاچۀ  مسلم است که بدون چنان پشتوانه ای، تلويزهديده شد" زیداحم

  .بگيرد" احمدزی
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 تربيون خاصی ، حرکت آرام و بی سروصدا در جھت"غنی احمدزی" دليل چنين ادعائی گذشته از تبليغ عليه شخص -۵

  . شدن می باشد" حنيف اتمر"برای 

  !ھموطنان گرامی

ھرگاه به نشرات روز ھای اخير اين رسانه توجه نموده باشيد، متوجه می شويد که اين رسانه ضمن انتقادات تلويحی و 

ھد تا قرار می د" حنيف اتمر"در تمام زمينه ھا، تربيون را در اختيار " غنی احمدزی"گاھی ھم صريح از شخص 

  .بيان دارد" غنی احمدزی"در تخريب را نامبرده با خاطر آسوده و بدون ھراس از سانسور، نظراتش 

باعث شده باشد مگر سلطۀ سفارت امريکا " حنيف اتمر"ھرچند ممکن است اين استحاله را خرج پول سرشار از جانب 

 بذل و بخشش ده  وجودا حتا بکردت نخواھدون طلوع جرأي رسانه در حديست که بدون موافقت آن سفارتخانه، تلويزبر

  .تبليغ نمايد" غنی احمدزی"عليه " حنيف اتمر"ھا ميليون دالر از جانب 

نزديک شده است، ھرگاه چرخش ھای غير " غنی احمدزی"می توان نوشت که زوال " مزاج سنج"با در نظرداشت اين 

  .واندغزل خدا حافظی را خ" غنی احمدزی"مترقبه ای صورت نگيرد، بايد برای 

  !!ديده شود چه می شود

  

  


