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قاله

رسم

محمد صابر فهیم

پیگیری قضایا از سوی رسانه ها و شگافتن عمق
رویداد ها و اتفاقات کشور در گزارش ها و برنامه
های خبری می تواند جامعه را در راه اصالح و
بهبودی سوق دهد.
یکی از مهمترین رسالت خبرنگاران و رسانه ها این
بوده است که به مردم آگاهی بدهد و این آگاهی
باید عمیق ،علمی و متکی بر اصل واقعیت جمع
آوری و در اختیار مردم قرار داده شود.
خبرنگاران و رسانه ها را برای این رسالت از آنجا
برگزیدند که افراد دیگر جامعه فرصت و توانایی
این کار را ندارند .بناً الزم است تا رسانه ها و به
ویژه خبرنگاران این رسالت را درک نموده و در پی
اجرای آن باشند.
قانون اساسی ،قانون رسانه های همگانی ،قانون
دسترسی به اطالعات ،قانون حق مولف یا کاپی
رایت ،مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های
همگانی و خصوصی ،اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و
فرامین رئیس جمهور در مورد رسانه ها و دسترسی
به اطالعات همه برای حمایت از کار اطالع رسانی
در کشور هست ،اما این که هنوز هم نمی توانیم به
عمق قضایا بپردازیم و آن را به مخاطبین نرسانیم،
حتمن مشکلی وجود دارد .طبیعیست که خبرنگاران
در زمینۀ دسترسی به اطالعات با مشکالت جدی
مواجه هستند ،اطالعات در اختیار خبرنگاران قرا

نمی گیرد و دولت مردان تالش نهایی شان را به
خرچ می دهند تا حقایق را از خبرنگاران پنهان
بسازند ،اما این طرف نیز نباید به آن اکتفا کند و
باید از راه های مختلف و متفاوت اطالعات را به
دست بیاورد و شهروندان را از آنچه در پیرامون
شان می گذرد واقف سازد.
اما آنچه دیده می شود خیلی نگران کننده است .در
یک نظر سنجی که از سوی دفتر نی در نخستین
روز های سال جدید راه اندازی شد ،نشان می دهد
که بیشتر از نصف پاسخدهندگان این نظرسنجی
گفته اند؛ رسانه های کشور به عمق قضایا و رویداد
های سیاسی کشور نمی پردازند.
 31درصد دیگر به این باور اند که رسانه ها رویداد
های مهم کشور را تا جایی تعقیب می کنند که
پای یکی مقامات ارشد دولتی در آن کشیده شود و
سپس آن قضیه را ترک می کنند.
این یافته های دفتر نی زنگ خطری برای مردم
افغانستان است که با وجود تمام ساز و برگ های
یک نظام دیموکراتیک ،اما از حق دسترسی به
اطالعات محروم اند .ادامه این روند چه از سوی
رسانه ها باشد و یا از سوی دولت به نفع مردم
نبوده و یک عقبگرد در دولت سازی و دیموکراسی
افغانستان خوانده می شود.
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در این نشست بخاطر بهبود برنامه های باشگاه
همرای تمام اعضای باشگاه که حضور داشتند
مشوره های صورت گرفت تاباشد
برای سال روان اعضای باشگاه بیشتر شده و
ظرفیت سازی نمایم
برنامه های که مد نظر گرفته شد برای یک
فصل
شروع برنامه سخنرانی ،میزگرد ،معرفی یکی
از شخصیت های برجسته کشور مان  ،معرفی
والیات و در اخیر جمع بندی برنامه
تعداد اشتراک کننده گان این جسله  8نفربودند
به شمول  3دختر خانم

جلسه باشگاه فارغان نی به تاریخ  /20اپریل 2017 /درکابل برگزارگردید.

در این جلسه اعضای باشگاه در مورد کمپنی  ،appleاینکه کمپنی apple
چگونه به وجود آمد  ,در مورد آن معلومات عمومی دادند .
و در مورد طرز سخرنانی شان توسط خود اعضا نظر داده شد.
وهمچنان یکی دیګر ازاعضا در مورد چگونگی استفاده درست از شبکه و
رسانه های اجتامعی فیسبوک صحبت های داشتند.
همچنان در مورد بهرت شدن برنامه های باشگاه پشنهادات اعضا خواسته شد.
در آخر باجمع بندی برنامه هفته آینده با تآید نظریات اعضای باشگاه به
پایان رسید.

جلسه باشگاه فارغان نی به تاریخ 27 / /اپریل  2017/در
کابل برگزار گردید

در این جلسه به تعداد  12نفراشتراک داشتند
به شمول سه بانو
در آغاز جلسه ویدوی آموزشی
درمورد( انزوا) که از طرف باشگاه
تهیه گردیده بود به نشر رسید و در مورد
ویدیوی آموزشی نظریات اعضا خواسته شد
و همچنان در ادامه جلسه سخنرانی اعضا
صورت ګرفت که مهمترین آن در مورد مواد
مخدر بود در ختم سخنرانی نظریات ازتمام
اشتراک کننده گرفته شد و همچنان در مورد
برنامه رادیویی نیز صحبت گردید و موضوع
برنامه در ارتباط روز قلم انتخاب گردید در آخر
با جمع بندی با نظریات و پیشنهادات برای بهبود
برنامه های باشگاه از اعضا خواسته شد
در هفته آینده که موضوع آن روز قلم بود معلومات
باخود داشته باشند
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باشگاه فارغان نی بلخ صنف های آموزشی را با
همکاری خانه فرهنگ دایر میکند
باشگاه فارغان نی در بلخ به همکاری (خانه فرهنگ
 گپ جوان ) در حال برگزاری آموزش های متعدداست که از آن جمله میشود  .از صنف آموزش دو
روزه که تاریخ  ۴و ۵اپریل در رابطه به داد خواهی از
طریق صفحات اجتماعی است .نام برد .
در این صنف اموزش به تعداد  ۲۰تن از جوانان دختر
وپسر اشتراک دارند  .که  ۱۴تن آن آقایان و ۱۶
تن آن بانوان میباشند .
در این صنف اموزشی شرکت کننده گان میتواند روی
موارد و راه های مختلف داد خواهی از طریق رسانه
های اجتماعی بحث کنند .شیوه های استفاده از ان
را بیاموزند.
و قرا ر است تاریخ  ۱۰تا  ۱۳اپریل نیز صنف اموزش
عکاسی از طریق همین نهاد به همکاری بخش باشگاه
فارغان نی در مزار برگزار گردد.

صنف های آموزشی رسانه های
اجتماعی در بلخ برگزار شد
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ادامه صفحه قبلی......

اپریل په ۱۲مه ،د نی په دفرت کې د نی د فارغانو غونډه وشوه.
په دې ناسته کې د مختلفو رسنیو ۱۱
ژورنالیستانو ګډون کړی و .په غونډه کې د
سباون ستوري راډیو کارکوونکي او د نی فارغ
خالد امانی ،د مرش په توګه وټاکل شو.
نوموړي ژمنه وکړه چې د نی له فارغانو رسه
به اړیکې بیرته ژوندۍ کوي او منظمې ناستې
به کوي.
په ناسته کې ګډونوالو خالد اماين رسه د هر
ډول همکاریو ژمنه وکړه.

جلسه باشگاه فارغان نی روز 5شنبه بتاریخ  13اپریل
 2017درکابل برگزار گردید
در این جسله موضوعات که روی آن بحث صورت
گرفت
اول
ترتیب و تنظیم متام اعضای باشگاه برای سخرنانی
دوم
بسته تصویری درمورد اینکه چطور بتوانیم خوب
تصویر ارایه بکنیم برای بهرت شدن کارمان
سوم
میزگرد از طرف اعضای باشگاه برگزار گردید که
موضوع این میز گرد بیکاری جوانان بود
و دراخیر اهدای تقدیر نامه از طرف دفرت نی برای
اعضای فعال باشگاه که در رسوی از رسانه ها
همکاری منوده بودند از طرف جناب صدیق الله
توحیدی ریس دیده بان تقدیم گردید
تعداد اشرتاک گننده گان این جسله  14نفر به شمول
 3بانو
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فعالیت یک ماه گذشته والیت بلخ
بخش باشگاه فارغان نی توانسته همکار خوبی با نهاد های اجتماعی
جوانان در بلخ باشد .در هفته گذشته این بخش به همکاری خانه
فرهنگ بخش اموزشی ویدیو را نیز هماهنگی نموده بود که در آن
به تعداد  ۶بانو  ۶آقا شزکت داشتد که مجموعاَ  ۱۲تن میشود .در
این صنف جوانان توانستید با نکات مهم از چونگی کار با کمره آشنا
شوند .مدت اموزش  ۳روز  ۱۱تا  ۱۳اپریل

 -۲بخش باشگاه فارغان نی توانست با تیم جوانان (بوک
کلپ) در بلخ برنامه های اموزشی (فن بیان ) را راه اندازی
کنند این جوانان به روز  ۵شنبه  ۱۳اپریل نشست برای پالن
گذاری برنامه های اموزشی بعدی برای جوانان داشتند .که
در آن  ۷تن شرکت داشتند ۱ .بانو  ۶اقا

-۳سازمان جوانان نواندیش در بلخ با بخش باشگاه نی در
بلخ که قرار است تفاهمنامه را نیز با سازمان به مشوره دفتر
مرکزی امضا نماید .به تاریخ  ۱۳اپریل جلسه با تیم کاری
شان در دفتر نی داشتیند ،که درآن  ۷تن شرکت نموده
بودند  ۲بانو  ۵اقا توقع دفتر نی از این سازمان همکاری
رضا کارانه در بخش های سروی و ارتقا ظرفیت جوانان با
این دفتر در آنیده بود .
 -۴در همین تاریخ  ۱۳اپریل تیم جوانان علمی اجتماعی
(فرایند علمی جوانان بلخ ) که بیشتر فعالیت های فرهنگی
دارند .نیز به حمایت دفتر نی بخش باشگاه جلسه فرهنگی
این تیم را دایر نمود .که بخش فرهنگی باشگاه نی در بلخ
از این تیم راه اندازی برنامه های فرهنگی سهیم ساختند
جوانان باشگاه در این برنامه ها بود .
در این جلسه  ۱۱تن  ۳بانو  ۸آقا شرکت داشنتد.
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والیت هرات:

مشکالتعمدۀتعلیموتحصیلجوانانودریافت
راههایحلآنها:
جوانان قشر پویا و فعال هر جامعه میباشند ،جوانان با دست یافتن
به علم و دانش میتوانند دیگرگونیهای زیادی را با دانش خویش
بصورت گستردۀ بوجود آوردند .تغییر بینادی هر جامعه وابسته به
دانش و عملکرد جوانان آن جامعه بستگی دارد .شکی نیست که
جوانان سرمایۀ مادی و معنوی جامعه نامیده میشوند .برای دست
یافتن به آرمانها و تحق اهداف جوامع جوانان میتواند به عنوان
نقطه وصال کننده بشمار روند .خوشبختانه کشورمان افغانستان در
ردۀ کشورهای است که بیشترین ،فعالترین و با انرژیترین جوانان را
در خود پروانده است .آنچه که برای جوانان یکی و نیم دهۀ گذشته
در افغانستان مهم بوده و میباشد دست یافتن به علم ودانش و
تحصیالت عالی و نیمه عالی بوده است .پیمودن راه علم و دانش نه
تنها در افغانستان شاید برای جوانان مشکلساز باشد به عنوان کشور
جهان سوم ،بل برای رسیدن به دانش در کشورهای جهان اول هم
جوانان با مشکالت فروانی مواجه اند .ولی آنچه در کشورهای جهان
اول برای دانشجویان آن فراهم است ،ذهن آرام و دور از دغدغههای
امنیتی و جنگ است چیزی که در کشور جهان سومی مانند افغانستان
بدون آن کمتری کسی یا به ندرت کسی را پیدا خواهیم نمود که با
آرامش کامل علم ودانش بیآموزد .راههای رسیدن به علم و دانش در
افغانستان بسیار پیچده و سخت است ،از دغدغه دانشآموزان از نبود
معلم تا فراغت و نیازمند برگزاری کورس آموزشی سواد آموزی برای
عدۀ از فارغان مکاتب ،دغدغه دانشآموز پشت کانکور تا دغدغۀ انتخاب
رشتۀ تحصیلی ،از ادامه رشتۀ تحصیلی تا رسیدن به آرزویهای دست
نیافتنی برای برآورده سازی خواهشات خانوادگی ،همه و همۀ دست به
دست هم داده که جوانان افغان با و جود داشتن فرصتهای تحصیلی
و تعلیمی نتوانند درست از آنچهکه توقع میرود بازدهی خوبی داشته
باشند .جوانان افغان با داشتن فرصت و انرژی با چالشهای زیادی
دست و پنجه نرم میکنند .چالشهای که میتوان از آن پرده برداشت
را میتوان از نبود میکانیزم جذب موثر برای دست یافتن و رفتن
برای تحصیالت عالی ،نبود امکانات مهیا و استفادۀ درست از امکانات
دست داشتۀ دانشگاهها و مکاتب و استفادۀ بهینه از کمترین امکانات،
نبود استادان ورزیده در تمام بخشهای مورد نیاز ،عدم معرفی
نیازمندی عینی جامعه برای جوانان در انتخاب رشتههای تحصیلی،
عدم تخصصی گرایی ،تبیعض فاحش در تحصیالت و استفادۀ ابزاری
دانشجو و دانشآموز در مدارس ،مکاتب و دانشگاه به گروهها و احزاب
مخلتف ،با این همه از نقش فقر ،نبود اقتصاد ثابت برای جوانان و
خانوادههای شان ،عدم پیشتیبانی جوانان از سوی دولت ،اجتماع و
خانواده نیز نمیتوان چشم پوشید.
در نزدیک به یک و نیم دهۀ گذشته با کمکهای وافر جامعه جهانی
و حمایت قاطع از روند تعلیم و تربیه در کشور رشد چشمگیر کمی
داشته  ،نه رشد کیفیتی .هرچند این روند توانسته است در افغانستان
رشد تحصیلی را افزایش دهد ،اما هنوزهم نیازمندی جامعه را مرفوع
نکرده است و جامعه افغانستانی مان نیازمند جوانان پرانرژیتر داخلی

خویش است که انهم با حیله و فریبهای دشمن قسم خوردۀ کشور
همه روزه به انواع و اقسام آن کشته و از بین برده میشوند.
جوانان مان در افغانستان نیازمند انگیزه استند و این نیازمندی را
دولتمردان با حمایت قاطع خویش میتوانند بدون تبعیض اجرا
نمایند .اجرای انگیزیش برای جوانان زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند،
که برای قشر پویا و پرتحرک فرصت بدهند و بگذارند تا جوانان نیروی
خویش را برای خدمت به وطن که از آرزوی هر جوان است را به
نمایش بگذارند .در پهلوی این همه مواردی که یادآوری شد نبود
اقتصاد و یافتن شغل هم برای جوانان در روند آموزش و پرورش
تاثیرات منفی گستردۀ میتواند داشته باشد.
برای بیرون رفت از مشکالت شاید خوب باشد که برای کوتاه مدت
دولت برنامههای میعاری و عملی را توسط جوانان برای جوانان راه
اندازی نموده ،تا جوانان بتواند برای آیندۀ شان تصمیم بگیرند .بنابراین
راهکار اصلی برای دست یافتن جوانان بیشتر برای به علم و فرهنگ
و دانش است؛ نیاز است تا دولت زمینههای ُرشد امنیت ،اقتصاد و
صلح اجتماع را فراهم نماید تا به یک نتیجۀ مطلوبی دست یابیم .از
جوانان در افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد دولت مردان و نخبهگان
سیاسی به عنوان حربۀ سیاسی و زمانی استفاده کرده اند .به مثال
واضح آن در زمان نزدیک شدن انتخاباتها و تجمعات نگاهی بیاندازیم
که چگونه جوانان الگویهای خاصی برای تمام اقشار میشوند تا این
اینکه افکار شان را بسوی خویش جلب نمایند .اقداماتی که جوانان
را برای آموختن دانش و تحصیالت تشویق خواهد نمود ،اصالح نظام
ورود به دانشگاههای کشور ،اصالح نظام پروسه استخدام در ادارت
دولتی و غیر دولتی ،ایجاد میکانیزم اصالحی در مورد برنامۀهای
تحصیلی بیرونی در وزارتها ،ایجاد پروژههای وپروسههای انگیزشی و
حمایت از جوانان در پروسههای خود جوش یاری نماید.
مشکالت جوانان و یافتن راه حلها برای آنان در چند سطر نمیتوان
خالصه نمود ،بنابراین شاید الزم باشد تا در عموم دیدگاه نسبت به
جوانان تغییر یابد بوجود آید تا دیگر برای جوانان ناامیدی باقی نماند،
جوانان برای دست یافتن به قلههای پیروزی و اوج نیازمند همکاری
و حمایت صادقادنه بزرگان دارند ،نباید بزرگان کشور به جوانان به
دید حقارت بنگرند و اجازه دهند تا از نیروی جوانانی خود برای
خدمت به مردم خود استفاده نماید .این دید حقارت گونه برای جوانان
فرصتهای تحصیلی و غیره را از نزدش گرفته وی را عقدۀ ببارمیآورد.
بناء الزم است برای داشتن افغانستان سربلند ،آباد ،آزاد و مستقل روی
نیروی جوان سرمایه گذاری مادی و معنوی شود تا دیگر دست مان
برای آبادنی کشور بسوی کشوری یا همسایۀ دراز نباشد .استعداهای
نهفتۀ مان در طول تاریخ نشان دادند که اگر برای فرصت داده شود
جهان را تغییر میدهند ولی آنچه در اخیتارشان نیست ،فرصت است،
فرصتی که امروز و صبا را نمیشناسد.

در هرماه برای نویسنده یکی از بهرتین مقاله ها تقدیر نامه اهدا شده
ودر نرشیه ی ماهواره باشگاه فارغان نی به نرش می رسد
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