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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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۲۰۲۰/۰۹/۱۴

طالب مرکچي
د دولتي مرکچي پالوي له غړي ښاغلي نادر نادري سره د یوه طالب هغي «مرکې» دې ته وهڅولم چي د نورو
هېوادوالو په څېر زه هم یو څو کرښي په دې اړه توري کړم.
تر هر څه دمخه خو باید ووایم چي دا سړی په فکري ،علمي یا هم عملي لحاظ له هیڅ کوم اړخه ژورنالیست خو
لیري حتې تش په نامه «آزاد خبلایر» ،چي دی ئې خپله خپل ځان ته منسوبوي ،نه بریښي.
کړه وړه ،تلفظ ،بڼه او لباس ئې پر دې داللت کوي چي پوخ طالب دئ ،چي کومه بده خبره نه ده ،مګر دی ئې تردید
کوي او په شرمیږي چي دا بیا بده خبره ده .دی چی دا جار وهي چي د افغانستان پر حاالتو ئې ژور نظر دئ نو باید
وپوښتل سی چي اوسېږي چیري ،د افغانستان د کوم والیت څخه خپل فعالیت پر مخ وړي ،له کومه ښاره او څنګه
دوحې ته والړی او د آزاد خبلایر په توګه د ده راپورونه په کومو رسنیو کي ګاهي ګاهي خپریږي.
دا جناب وایي چی په خپلو ارتباطاتو ئې ځان دوحې ته ورساوه ،هغه کومي کړۍ دي چي له ده سره ئې دا مرسته
وکړه او ولي؟ معلومداره خبره ده چي د طالبانو په هیئت کي یا د هغوی په هوکړي او غوښتني له پاکستان ،په غالب
ګومان کوټي ،څخه غونډي ته راغلی دئ.
دې ښاغلي ته باید وویل سي چي اول خو هغه د ده په اصطالح په «سوشل میډیا» کي د پاکستانیانو پر چم هر د ده
په ډول اېرا غېرا نتو خېرا د پالسیتیکي مایک او چینایي موبایل په افادې سره په «سوشل میډیا» کي یو ټولنیز فعال
(هغه هم چي د ټولني د خیر لپاره کار وکړي) خو کېدای سي اما خبلایر نه سي کېدای .د ده ټوله سوالونه پر بغض او
کینه بناء ول .په کار دا وه چي دپوښتنو محور د تېر پر ځاي د هېواد پر راتلونکي او یا هم د غونډي پر اېجنډا،
میکانیزم او د باور د فضا پر را منځ ته کولو باندي وای.
د دغه «آزاد خبلایر» څخه به د ده د تحصیالتو په باره کي پوښتنه وکړو چي له کوم پوهنځي څخه فارغ دئ ،کومه
رشته ئې لوستې ده ،تجربه ئې څه ده او سابقه ئې څنګه ده .د کوم لیاقت او اهلیت پر بنیاد ئې ځان ته اجازه ورکړې
ده چي د نړۍ په سطحه د داسي مهمي غونډي د ژورنالیستانو په سیالۍ کي ځان خبلایر معرفي کړي؟ له رفتاره او
ګفتاره خو ئې صفا جوته سوه چي د ژورنالیزم په برخه کي هیڅ زده کړي نه لري ،د تحصیالتو په نورو علمي څانګو
کي ئې خدای خبر چي درس ویلی وي ځکه چي برخورد ئې اکاډمیک نه دئ.
د  ۸صبح ورځپاڼي د خبلایر سره په ویډیویي مرکه کي دې صاحب خپل مقام د اروپایي او خارجي ژورنالستانو د
منصب سره برابر کړ او و ئې ویل چي هغوی هم د ده په څېرله چارواکو څخه تُندي پوښتني کوي خو دی په دې ولي
ځان نه پوهوي چي له هغو سره داسي پوښتني ښایي ځکه چي هغوی د نړیوالو رسنیو یا باوري اژانسونو لپاره د
تعلیمي اسنادو به لرلو سره د مجربو ،مسلکي او روزل سویو ژورنالیستانو په حیث مطرح دي .هغوی وظیفوي
پرنسیپونه مراعتوي ،ژورنالیستکي ارزښتونو ته قایل دي او د خبرنګارۍ د اخالقو له ټاکل سوي چوکاټ څخه بهر
نه وځي .په دې ټولو معیارونو کي ستا ظرفیت او علمیت په هم هغه شېبه معلوم سو چي محضي دي خوله خالصه
کړه.
د یوه خبلایر کار پوښتنه کول دئ او د مخاطب دا جواب وړاندي کول .خبلایر له کومي راهیسي قاضی سو چي جواب
یا رد کړي او یا ئې سم ومني؟ د ځینو چارواکو جوابونه دي ناسم ځکه وبلل چي ستا پر طبعیت برابر نه ول او بعضي
نور چي دي خپل د خوښي تر فلټر وایستل نو دي د خوښي وړ وګرځېدل .د ژورنالیزم په ابېڅې خو نه ئې خبر عقال
د سبجیکیف پر ځای ابجییکتف خو و اوسه.
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په یو ځای کي دی د نادري صاحب په جواب کي وایې چي له مال هیبت هللا سره اولس ورسره دئ ،دا اوس ته «آزاد
خبلایر» یې که د طالبانو استازی؟ اولس اوس د  ۹۰د لسیزي اولس نه دئ .په ښارونو کي ځوان نسل ټول په عصري
علومو سمبال دئ ،د خارج له پوهنتونونو څخه هر ورځ له ماستټرۍ او پي ایچ ډیانو سره وطن ته را ستنیږي او په
وطن کي داسي کور نسته چي د کورنۍ یو یا دوه غړي ئې په خارج کي نه وي مېشت .دا ټول ته بېرته شا ته نه سې
بېوالی ،ستاسو د دور د غیر مدني دودونو په زولنو باندي ئې د ماضي په تور زندان کي نه سئ تړالی.
خبره اوس یوازي د اولس هم نوره نه ده پاته ،د نړیوالو ستاسو اوس پرهر ګام نظر دئ ،د هغوی مشروطي اقتصادي
مرستي د مال صاحب هیبت هللا د خلیفه ،امیر یا هم پاچا کېدو سره په ټکر کي دي.
په خواله رسنیو کي دي د ځوانانو غبرګون خپل پر وړاندي ولید چی څومره عزت ئې درکړ؟ ځوان نسل اوس ویښ
دئ او تر بل هر بیرغ ئې د هیواد پالني جنډا اوچته په السونو کي نیولې ده .ته ئې د «آزاد خبلایر» په مداریتوب ،په
«سوشل میډیا» کي په پالستیکي مایکروفون او چینایی موبایل نه سې غولوالی ،وخت مه ضایع کوه؛ بهتره درته دا
ده چي وطن ته راسه او دا انرژي دي د ژورنالیزم په مسلکي زده کړو ولګوه تر څو د وطن هوا دي ووهي او ملي
روحیه درپکښي پیدا سي کومه چي به بیرته دخیره سره د وطن د خدمت په الر کي صرف کړې.
د طالبانو و مشرانو ته دا توصیه کوم چي له ځانونو سره د داسي «آزادو خبریاالنو» د رواستلو څخه ډډه وکړي چي
تر اوسه ال په سیاسي ،ټولنیز او علمي بصیرت ،لیدلوري ،پوهي ،فصاحت ،ادب او سلوک کي نابالغه وي ځکه چي
د ګټي پر ځای ئې تاسو ته تاوان ډېر دئ په دې خاطر چي نړیوالو ته مو اوس هم دریځ هغه د جنګ او جهالت
وړاندي کوي؛ پر ځای ئې په خبر پوه ،مسلکي ،صابره ،تجربه کاره او روزل سوي خبریاالن له ځانونو سره بدرګه
کړئ چي د سولي په برخه کي مثبت کردار ولوبوي او مشترکو سوله یزو ټکو ته کار وکړي تر څو دواړي خواوي
سره نژدې کړي .پر وطن مین داسي وګړي مو را وړاندي کړئ چي د وطن پر ناخوالو دواړه اړخونه وژړوي او د
ګران افغانستان د چوپړ لپاره مو غاړه په غاړه کړي.
تل دي وي د ټولو افغانانو او د نړۍ افغانستان!
محمد سمیع صادق
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