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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
           

 

 ۰۸/۰۵/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د مډالونو لیالم؛
  

 په ارګ او سپیدار ماڼیو کې د مډالونو ګرم بازار
 

سږ کال په افغانستان کې د مډالونو د لیالم کال دی، په حکومت کې د ارګ او سپیدار ماڼۍ تر منځ د مډالونو په وېش 
کې سخت رقابت روان دی. هسې هم له پخوا په حکومت دننه د ماشیني جنراالنو او پوځي رتبو او مډالونو د ویش 

تیو کې یو له بل سره په سیالۍ کې ځینو خبریاالنو ته د خبرونه ډیر ورکول کیږي خو ارګ او سپیدار ماڼۍ په وروس
مډالونو د ورکړې سیالي شروع کړې ده. سمه ده مکافات او مجازات د یو نظام اصل دی خو مکافات او مجازات هم 
خپل اصول او معیارونه لري. مکافات باید هغه چا ته ورکړل شي چې په خپل کاري محیط کې السته راوړنه ولري. 

زات هغه چا ته ورکول کیږي چې په خپل کار کې پاتې راغلی وي. خو له بده مرغه د ملي یووالي حکومت بیا او مجا
دا معیار تر پښو الندې کړی او د حکومت دواړه شریکان په سیالۍ هغه چا ته مډالونه ورکوي چې دوی ته نیږدې 

چې پر کارونو او کړنو یې رسنیز غبرګونونه وي، یا ترې دوی په یو نه یو ډول د ډار حس کوي. حکومت د دې لپاره 
 .کم شي؛ یو شمیر خبریاالن په مډالونو ونازول

 

ارګ او سپیدار ماڼیو د میر بچه خان نیولی تر میر مسجدي خان تر نامه الندې د مډالونو او نښانونو د ویشلو باران 
لی آن تر فیسبوک چلونکو پورې جوړ کړی دی. د خبلاير په نوم د یوې رسنیزې شبکې له عادي کارکوونکي نیو

مډالونه وویشل. خو آیا دوی نه پوهیږي چې هر ناکس ته د میر بچه خان او میر مسجدي خان په څېر د اتالنو مډالونو 
ورکول، د نوموړو اتالنو په حق کې ظلم دی؟ آیا یو بېسواد او ناکس ته د تاریخي مشاهرو مډال ورکول؛ مشاهیرو ته 

غه خبریاالنو ته چې اوس ارګ او سپیدار ماڼۍ مډالونو وویشل؛ د هیواد د اصلي ژورنالیستانو سپکاوی نه دی؟ آیا ه
 )هغوی چې وړتیا یې لري( په مقابل کې ظلم او پرې ملنډي وهل نه دي؟

 

زه حیران دې ته یم چې ولسمشر او اجرایه ریاست د کوم معیار په نظر کې نیولو سره د تش په نوم د رسنیو په 
مډالونه او ستاینلیکونه ووېشل. یو ژورنالیست ته خو د نوموړي د زړه کړو، کار، تجربې، وړتیا، شخصیت، کارکووکو 

فصاحت، بالغت، اخالقي وړتیا او په سمه توګه د رسالت په سر ته رسولو اساس مډال یا ستاینلیک ورکول کیږي، 
او مډالونو باران جوړ کړی دی؛ آیا دغه ژورنالیستانو د ستاینلیکونو  اوس چې ارګ او سپیدار ماڼیو په ځینو

ژورنالیستان مسلکي دي، پوهه لري، د مډال وړتیا لري، ملي ګټې یې په نظر کې نیولې دي، او خپل رسالت یې سم 
سر ته رسولی دی؟ او که یواځې هغو ژورنالیستانو ته ورکړل شوي چې حکومت ترې په یو ډول ډار درلود چې ګویا 

 .خبر کړيله کارونو به یې خلک 
 

سلنه یې د هیواد په ملي او  ۹۰همدا اوس چې ارګ ماڼۍ په کومو ژورنالیستانو مډالونه ویشلي دي خدای شته چې 
رسمي ژبو بلدتیا نه لري، لوړې زده کړې نه لري، تحلیل او تجزیه نه شي کولی، یو ښه ژورنالیست ورته نشي ویل 

څنګه چې اړتیا ده؛ نه دی سر ته رسولی. یواځې هغو کسانو ته  کیدلی او خپل رسنیز رسالت یې هم په سمه توګه لکه
مډالونه ورکړل شوي چې له ارګ یا سپیدار ماڼۍ سره اړیکې لري، یا د ارګ او سپیدار ماڼۍ په انحصار کې دي او 

 .یا هغه څوک دي چې حکومت ترې په یو نه یو ډول ډار درلود
 

 ۹۰ې ارګ او سپیدار ماڼیو په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول له زما د شخصي معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې چ
سلنه زیات یې هغه څوک دي چې په رسمي ژپو )پښتو او دري( لیک او لوست نه شي کولی، په رسنیو کې له کال 
 زیاته کاري تجربه نه لري، څیړنیزې لیکنې نه لري، مسلکي ژورنالیستان نه دي، په خپلو کارونو کې خالقیت نه

لري، لوړې زده کړې نه لري، په ټولنه کې د خلکو تر منځ محبوبیت او ښه شهرت نه لري، په بهرنیو ژبو نه پوهیږي، 
 .د ژورنالیزم له الف او ب نه دي خبر. او کوم ښه ریپورټ، خپرونه او ښه وړتیا نه لري

نه ورکړل؛ چا څنګه او څومره وړتیا له ولسمشر او اجرایه رییس نه پوښتنه په کار ده هغه کسانو ته چې تاسې مډالو
درلوده چې پر اساس یې د مډال مستحق وبلل شو. تاسې ته څنګه معرفي شوي و، د کومو معیارونو په نظر کې نیولو 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

سره مو مډالونه پرې توضیع کړل. آیا دا د مډالونو او د تاریخي مشاهرو سپکاوی نه دی چې یو بېسواد ته یې په نوم 
 آیا دا په هغو ژورنالستانو چې په سمه توګه خپل رسنیز رسالت سر ته رسوي؛ ملنډې وهل نه دي؟مډال ورکول کیږي. 

 

ولسمشر ته سپارښتنه کوم چې ښاغلی ولسمشره ! خپل رسنیز ټیم دې وارزوه او پوه یې کړه چې قوم پالنه، مذهب 
خپل حق ورکړي. بېا هم وایم چې هیواد رښتونې ژورنالیستان ته  پالنه، سمت پالنه او شخصي اړیکې پریږدي او د

ښاغلی ولسمشره! ستا مطبوعاتي ټیم تا ته دروغ وایې او تاسې د هیواد له اصلي بچیانو او د مکافاتو وړ ژورنالیستانو 
څخه لیرې ساتي. دوی تا ته دروغ وایې، ستا په سترګو کې خاورې اچوي او یواځې خپل غوړه مال ژورنالیستان او 

خیستلو په خاطر معرفي کوي. وړاندیز مو دا دی چې په خپل رسنیز ټیم له سره غوره وکړه او ملګري درته د مډال ا
 .هسې نه چې سبا بیا درته د همدغه کاري ټیم لخوا دې په ولس کې ستاسو د منفور کولو لپاره کمپاین وکړي

 

 پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

