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   بھشتی حميد

  ٢٠١٥ جوالی ١٣ 

 پاشی تيزاب ۀوارون گزارش
 .بداند نامخاطب به رساندن گاھیآ را خود ۀوظيف گزارشگر که اگر گيرد، صورت رسانی اطالع برای بايد می گزارش

 کند می تھيه آنھا آگاھی برای که گزارشاتی در بايد می بداند تشخيص و عقل دارای را خود نامخاطب گزارشگر اگر

  .برساند آنھا آگاھی به کند می گزارش اش باره در آنچه از را خود اطالعات

 ايجاد گزارشگر در نيز احساسی برداشت و ارزيابی است پيوسته وقوع به آنجه به نسبت و گزارش در که است مسلم

 را خويش مخاطبان که صورتی در اما .نمايد منتقل خويش شنونگان و خوانندگان به نير ار آن کند قصد تواند می و گشته

 آنچه از را است بوده ماوقع ۀبار در اطالعات آنچه گزارش، در بايد می صورت اين در بداند، تشخيص و خرد دارای

 خويش ۀخوانند به آورده دست به که را اطالعاتیء ابتدا .سازد جدا است، رگزارشگ خود شخصی نظر و ارزيابی

 و گزارشگری که است روالی اين .سازد مطرح را خويش قضاوت و ارزيابی ديگری بخش در آنگاه نمايد، عرضه

 )١( .داند می کار اين اساس یئ حرفه ژورناليسم

 جوالی ٥ در کابل از امينی عبدهللا قایآ توسط حکمتيار گلبدين و مسعود شاه احمد به که پاشی تيزاب گزارش ببينيم حال

 »شود می تکرار گلبدين- مسعود پاشی تيزاب جنايت« :است گزارشی چگونه است شده داده نسبت ٢٠١٥

 شده داده نسبت حکمتيار گلبدين و مسعود شاه احمد به پاشی تيزاب روند قاطعانه و راحتص به گزارش اين تيتر در

 .اند کرده تقليد آنھا از يا آموخته شخصيت دو اين از آن عامالن را کار اين یئگو که چنان است،

 گلبدين و مسعود شاه مداح و ھفتاد ۀدھ به را افغانستان در پاشی تيزاب رواج و ابداع گزارش، اول ۀنيم از بيش در سپس

 کار به المسلمين اخوان جای به را الشياطين اخوان که( اخوانی جنايات عامل به را دو اين و دھد می نسبت حکمتيار

 خائن وجدان، بی به را آنھا و اند داده انجام پوھنتون در زمان آن در بار چند نويسنده ۀگفت به که نمايد می معرفی )برده

 .نمايد می توصيف فروش وطن و

 چه آن قربانيان و نعامال و گرفته صورت تاريخی چه در و کجا اخير پاشی تيزاب داند نمی خواننده ھنوز اينجا تا اما

 دختر سه روی به شتاب به« که آيد می ميان به سخن موتورسوارانی از گزارش دومۀ نيم در آنگاه .اند بوده کسانی

 اتفاق تاريخی چه در پاشی تيزاب اين که است نشده قيد ھنوز اينجا در .اند دهکر »فرار سرعت به و پاشيده تيزاب مکتب

 .رسد می نظر به نيز »ھرات« نام آغازين جمالت در گزارش مرور با .است افتاره

 يک در آنگاه است، داده خوانندگان تحويل و ساخته مطرح را خويش ارزيابی و خود نظرء ابتدا گزارشگر ترتيب بدين

 .است داده نسبت حکمتيار گلبدين و مسعود شاه احمد به را آن پاشی تيزاب عامالن بودن ناشناس اعالن با ه،کوتا ۀجمل

 .نمايد تکرار را مسعود شاه احمد توسط پاشی تيزاب ۀشايع که است شده تھيه خاطر بدين فقط گزارش تمامی گويا

 :نويسنده از پرسش و گيری نتيجه
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  :که است مطرح پرسش اين کنم می تلقی مھم بسيار را پاشی تيزاب موضوع که اينجانب برای

 و دانسته نسبی خرد و تشخيص دارای را خود خوانندگان ما که اين جای به گزارشگران و نويسندگان برخی چرا -١

 بپردازيم؟ امور ۀبار در قضاوت به خودمان گذارند، می اختيارمان در که اطالعاتی با ما که دھند اجازه

 گيرد؟ می صورت قصدی چه به شايعه اين و گشت آغاز کجا از مسعود شاه احمد به پاشی تيزاب دادن نسبت -٢

 اصرار ای عده چرا که نشد روشن برايم و برده پی ماجرا اصل به نتوانستم يافتم اينترنت در که اطالعاتی با اينجانب

 مقابل در وی دوستداران البته که سازند گر لوهج فروش ميھن و وجدان بی جنايتکار، خائن، را مسعود شاه احمد دارند

 .اند ساخته مطرح ديگری مطالب آن

 روشن را موضوع خودش تواند می بخواھد است، حيات قيد در ھنوز که ايشان اگر :حکمتيار گلبدين ۀبار در اما -٣

 .سازد

 )ويکيپديا( .گيرد صورت یارزياب بدون بايد می و نگاريست روزنامه کار ِاساس گزارشات، و اخبار نوشتن )١(
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