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   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ جوالی ٢۶

  

  .سی.بی . رسوائی جديد در بی
  

نه تنھا يکی از . سی. بی. تا جائی که به ما افغانھا بر می گردد، به جرأت می توان ادعا کرد که رسانۀ خبری بی

 و به ھمان ھای خبری است که بيشترين خواننده را بين اقشار و طبقات مختلف کشور ما داراستقديمی ترين رسانه 

 خاصی نيز برخوردار است، بلکه کمتر کسی است که به تجربه تازات گسترۀ پخش اخبار، از تأثيراتناسب و به مو

  .درنيافته باشد که اين رسانه را شايد بتوان دروغگو ترين رسانۀ جھان نيز ناميد

اين که چرا چنين است يعنی در عين حالی که تقريباً ھمه کس می داند که ھيچ رسانه ای در دروغ گوئی به گرد پای 

نمی رسد، اما بازھم تأثير گذار بر اذھان مردم است، شايد تحقيق خاصی را ايجاب نمايد، که انجام آن . سی. بی. بی

وادار می سازد تا با وجود عدم اعتماد به آن و آن را بازوی از توان علمی و زمانی من بيرون است؛ آنچه من را 

دانستن، بدان مراجعه نمايم، نخست » ۶.آی. ام« و » ۵. آی. ام«توانای استخبارات داخلی و خارجی انگليس يعنی

پا تھيه عدم آشنائی کافی من به يکی از زبانھای اروپائی است تا بتوانم بدان وسيله اخباری را که برای باشندگان ارو

می گردد، تعقيب نمايم و در ثانی عدم آشنائی من به رسانه ھای بديل است، تا با مراجعه بدانھا خود را از اين مرکز 

ديگران چه دليل و يا داليلی دارند، به يقين ارزش آن را دارد تا مورد تحقيق که اين . تکثير دروغ بی نياز بسازم

 عنوان کنونی می گردد، افتضاح آن رسانه به ارتباط طيارۀ مسافر بری مستقل قرار گيرد؛ و آما آنچه مربوط به

  :ماليزيا بر فراز خاک اوکراين می باشد، آنھم بديم مضمون

خطرات . سی. بی. به دنبال سقوط طيارۀ ماليزيائی در خاک اوکراين، تنی چند از خبرنگاران خبره و سابقه دار بی

آنھا که در بين تمام .  ميدان خود را به محل سقوط طياره می رساننداحتمالی را قبول نموده، ھی ميدان و طی

خبرنگاران غربی، اولين و آخرين کسانی بوده و ھستند که محل سقوط طياره را از نزديک زيارت نموده بودند، 

ين فرصت را غنيمت شمرده به ابتکار خود، يک سلسله مصاحبه ھائی را با مردم محل، افراد مسلح شورشی و موظف

  .انجام می دھندمنطقه 

، آنھا ازھر فردی که و فلم در جريان مصاحبه ھا و مستند سازی مصاحبه از طريق برداشتن تعداد زيادی عکس

که بنا بر ادعای غرب و دولت دست نشاندۀ اوکراين، طياره » بوک«موجوديت احتمالی راکت انداز ھایبه راجع 
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 فردی حرفی به ميانم نمی آورد که حتا به صورت تلويحی ھم که شده، بدان وسيله سقوط داده شده، می پرسند، ھيچ

مؤيد ادعای غرب در کل و واشنگتن به صورت خاص شده بتواند، عکس آن حتا کسانی که شاھد سقوط طيارۀ 

مسافر بری بوده اند، شھادت می دھند که در ھمان حوالی و در عين زمان دو طيارۀ جت دولت اوکراين در حالت 

  . ديده شده اندپرواز

خبرنگاران اعزامی حين برگشت از محل حادثه، ھمان طوری که رسم ژورناليزم معاصر گرديده که ميزان نان 

خبرنگاران از مناطق خطر خيز، جنگزده و نا آرام کامالً متناسب است به سرعت نشر آن خبر، بدون آن که متوجه 

روحيۀ حرفه ئی باشند بر مبنای سابقۀ کاری و »  برد خانه نبردھر که اول« اصطالح قمار بازان افغانستان که گويند

و بدون آن که با رؤسای شان به ارتباط محتوای گزارش، مشوره ای انجام داده باشند، خبر را منتشر می سازند، 

  .خبری که پخش آن تمام رشته ھای بنگاه ھای رسانه ئی دنيای غرب و مراکز سياسی آن را پنبه ساخت

ی از پخش چنان خبری که از کامرون گرفته تا مرکل و از کری گرفته، تا اوباما را به جھانيان ھنوز ساعت

 و در اولين دروغگويان بی آزرمی معرفی داشت، نگذشته بود که زنگھای خطر از ھمه طرف به صدا درآمده

. بی. از روی سايت بی ھای ديگر ترجمه شده بود،  زبانفرصت، گزارش را که به زبان روسی تھيه و به برخی از

  .برداشتند و اميد بدان داشتند تا کسی متوجه آن نشده باشد. سی

که با اين عمل شان بارديگر نشان دادند که آزادی مطبوعات وقتی در خدمت افشای رھبران . سی.بی . رھبران بی

داری نداشته و نخواھد دنيای سرمايه قرار گيرد، حرف مفتی بيش نيست که ھيچ گاھی بين سردمداران سرمايه خري

  .بعد از گوز زدن چھار زانو نشستن:  که گفته اندندداشت، فکر می کنم باز ھم با اين ضرب المثل مردم ما آشنا نبود

بردارند، مگر اين را فراموش کرده بودند که نه تنھا . سی. بی. آنھا ھر چند قادر شدند، آن گزارش را از صفحۀ بی

ھوای چين و راديو روسيه، آن را ثبت نموده انتشار دادند و رسانه ھای الترنتيف بدان رسانه ھای رقيب اعم از سين

تمسک جسته، سرخاب انسان دوستی را از رخساز عجوزه ھای ھزار داماد سردمداران واشنگتن، لندن، برلين و 

  .ن را در يوتيوپ نيز گذاشته اندآ خدمتگارانی پاريس برداشتند، بلکه خدائی

خش خبر و استعفای گوديگک فاشيست که مقام صدراعظمی اوکراين را از اوباما پيشکش دريافت ھرگاه زمان پ

د ھيچ کدام اشاره ای صورت نگرفته، مگر ھيچ جای رن که در استعفاء نامه به آن مآداشته بود مقايسه شود، با 

آن منتظر ماند و ديد که پخش حال بايد . شکی وجود ندارد که نخستين بازتاب آن گزارش، ھمان استعفاء بوده است

 .سرچند تن ديگر، من جمله گزارشگران و حتا رؤسای آنھا را نيز خواھد خوردگزارش، 


