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 ۱۵/۰۵/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 ولسمشر به له خپلې لمنې اور واخلي
 

په داسې حال کې چې څه موده وړاندې د ارګ سرپرست ویاند شاحسین 
مرتضوي په یو ټلویزیوني بحث کې ژورنالیستانو ته د کچالو پلورونکو خطاب 
وکړ؛ د مرتضوي د یادو څرګندونو پر وړاندې د ژورنالیستانو غبرګون ال پای 

بیا یې ژورنالیست ته د ټلیفون پر کرښه د بې ته رسیدلی نه دی چې یو ځل 
عقل خطاب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر او اوسنی حکومت د 

 بیان آزادي او د رسنیو پراخ فعالیت خپلې لویې السته راوړنې بولي.
 

ټیم ستا د  يستا مطبوعاتمونږ ولسمشر غني ته وایو چې ښاغلی ولسمشره ! 
په  ېد ورځا او د هېواد د مطبوعاتو تر منځ ستحکومت او ولس تر منځ، 

 يستا مطبوعات ال هم دا لړۍ دوام لري.او ېدلی ځسبب کرواټن  یدو د لویتېر
ي و نشاکېدلی  يربیون نشټد ارګ  ېخان پور انیولی تر دو يمرتضو لهټیم 

دا څووم ځل دی ستاسو سرپرست ویاند  روان حساسو شرایطو کې دفاع وکړي.کارونو نه په کولي د حکومت له 
او غیر  يغیر افغاني، او غیر انسان يد قانون خالف خبري کو له خبریاالنو او د رسنیو له کارکوونکو سره چې
 ي چلند کوي.قانون

 

په  ېک ي غونډهپه رسم ېچ ېتر د. آن خطاب کويعقل  ېب خبریاالنو ته د او کله هم کله ورته کچالو فروشان وایې
ستا سرپرست ویاند  ،ایران وویلد جمهوري اسالمي افغانستان پر ځای، جمهوري اسالمي وړاندې  ارګ کې ستا پر

د انګلیسي له الف و با څخه خبر دی. ته خبر نه یې  نه هم پوهیږي او پښتو ي ژبې پرته نور نه پهله درمرتضوي 
شخصي ملګرو او و خپلد ژورنالیستانو په نوم د مطبوعاتو په نړیواله ورځ  مرتضويستا سرپرست ویاند او 
له خبریاالن او ژورنالیستان  رښتیني او مسلکي . په داسې حال کې چېمډالونه ورکړل همدا ستا په السنډیواالنو ته ا

 نیو او خبریاالنو سره سم چلند نه کويله رس ستا دغه سرپرست ویاند اصالا  دغه پروګرام څخه خبر شوي هم نه ول.
ا دغه سرپرست ویاند نه د ژبې ست .او بس یواالن پالياو انډ يخپل ملګرفادې ې د ارګ له امکاناتو په استاو یواز

؛ نلري آن کنفرانس ته د خبرو پر مهال په خپلو خبرو کې یو ویاند یې باید ولري چې فصاحت او نه بالغت هغه
به څنګه په کارونو د حکومت له  بندیږي. نو دا چې په خپلو خبرو، کردارو او سلوکو کې اصالح نشي راوستالی نو

 سمه ټوګه دفاع وکړي.
 

ن مینه پال چې دا دوا خا . زه په دې نه پوهیږمخان مینه پال ته ستا د سرپرست ویاند مرستیال ښاغلي دوارا به شو 
 تورا؟لري که دک آیا ماسټري و باندې لیکل او لوستل کوالی شي؟ژبپه څو  او څه وړتیا لري، تاسو ته چا در پیژندلی

ستا د سرپرست ویاند  اصالا د دې مسلک او شغل څه دی؟ ملي او نړیوالې رسنۍ کې کاري تجربه لري؟ په کومه
او نه هم کولی  ه بڼه لیکل او لوستل نشيمیکپښتو پرته نور په هیڅ ژبه په مسلکي او اکاډ لهیوازي  پال ښاغلی مینه

ې څنګه او د کوم معیار له مخې مرستیال ویاند . زه حیران دېته یم چې دا دتجربه لري د رسنیزو کارونو د پام وړ
، د ، په څو ژبو لیکل او لوستلتاخالقي جرا  صورت د ویاندۍ په معیارونو لکه )په هیڅ  دی خو ټاکلی دی؟

نونه نیولی تر یو عادی قانون پورې قا کاري تجربه، د افغانستان له اساسيرسنیزه ، کافي ماسټرۍ یا دکتورا درلودل
 چې یو ویاند یې باید ولري؛ برابر نه دی.( له رسنیو سره ښې اړیکې درلودل لودل،معلومات در

 

ا لس کاله کیږي چې د افغانستان په رسنیو کې کار کوم او په سالکارانو تهرابه شو ستا مطبوعاتي  . زه شخصا
و هغو کسانو سره چې ټول له ډیری سلګونه لیکنې په دري او پښتو ژبو لرم او ال مې هم دغه لړۍ روانه ساتلې چې

تر اوسه زه په دې نه پوهیږم چي ستا مطبوعاتي اما یې پیژنم. زه په مطبوعاتو کې سپیڅلی رسالت سر ته رسوي؛ 
کارونو د  کې د نظام د بقا لپاره د حکومت له ؟ څه وړتیا لري او ستاسو او په ټولهسالکاران څوک دي؟ څه کوي
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کولو لپاره له حکومت او په ځانګړي توګه له ارګ سره او ښه  د اړیکو سره رسنیو او خبریاالنو ، لهلپارهدفاع 
  باالخره د روانې جګړې د مهارولو لپاره کوم کوټلي ګامونه پورته کړي دي؟ څه یې کړي دي؟

 

. په دې ورځ وضعیت د خرابیدو په لور روان دی او ورځ پر چې ګورم او ووینم اصآل هیڅ هم ندي شويزه خو 
. ځګه نجیب هللا آزاد باندې به اوس قضاوت نکوو دغه نوي ګومارل شوي مرستیال ویاند ښاغلي ا پرست برخه کې

تاسو  آ او مهارتونه به وروسته معلوم شي. اما د یو ځوان په توګه وړاندیزوړتی دېد  .دی تازه په کار ګومارل شوی
، هغه کسان چې د کسان ، نا پیليکسان خدای ته وګوره او په کار پوه او مسلکيولسمشره ته دا دی چې ښاغلی 

. دا قومي او مذهبي وېش نور بند کړه. یو اهل هنود راوله په کار وګوماره خولې او د قلم د نوک نه یې اور بادیږي؛
دري ژبو او یوه نړیواله ژبه باندې لیکل او لوستل وکوالې شي. هیله  خو چې لږ تر لږه د هیواد په رسمي پښتو او

 سمت او مذهب پر اساس نه بلکې د وړتیا، پوهې، تجربې او تعهد معیار له مخې ټاکنې وکړئ. ده نور د قوم،
 

 پای
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