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     م١٥/۴/٢٠٠٩                                  مسلم قاضي زاده 
  

د اطالعاتو او کلتور وزير د استيضاح تر شا آوم السونه او موخې 
  دي؟

  
د تېرې شنبې په ورځ د ولسي جرګې يو شمېر استازيو له يو لړ 
پاروونكيو خبرو وروسته د اطالعاتو او آلتور وزير ښاغلي عبدالكريم 

پرېكړه وآړه چې ولې د ولسي جرګې لخوا تصويب خرم د استيضاح 
  . شوى د رسنيو قانون نه عملي آوي

  
د ولسي جرګې رئيس يونس قانوني د دې لپاره چې د وآيالنو رايه او 
نظر په دې مساله آې خپل آړي وويل چې تاسو بايد مېړانه وآړئ او د 

  .خپل حيثيت دفاع وآړئ
  

ر وزير د خپلې دندې او په داسې حال آې چې د اطالعاتو او آلتو
مسووليت له مخې د خپل هېواد او ولس له ديني او ملي ارزښتونو څخه 
دفاع آړې ده، هېڅكله يې هم د قانون او هېوادنيو اصولو پر خالف ګام نه 
دى پورته آړى، د نوموړي پر خالف د يوې متعصبې ډلې لخوا تل په 

پوهېږو چې ځانګړيو رسنيو آې سپكې سپور هم ويل شوې، خو موږ 
  .چېرته د منطق او استدالل بريد ختم شي نو د آنځلو او ابتذال پيل وي

  
د اطالعاتو او آلتور د وزير پر خالف د دې جبهه بنديو موخه او هدف له 

ورايه څرګند دى، متاسفانه د دې توطيو اصلي سرچينه بيا هم بهرنۍ ده، چې د ولسي جرګې درانه وآيالن هم پرې 
  .اعتراف آوي

  
ريم خرم د تېرو آلونو په اوږدو آې هغه توطيې په ډېر مهارت شنډې آړې چې زموږ د ولس د ملي وحدت، آ

  .ورورولۍ او د ملي او ديني هويت د مسخه آولو او له منځ وړو لپاره په آار لويدلې وې
  

 دي د يوه وزير په داسې حال آې چې د ولسمشرۍ د ټاآنو او نوي حكومت د جوړېدو لپاره يوازې څو مياشتې پاتې
پر خالف په غير اصولي ډول د استيضاح پرېكړه له دې پرته بله معنا نشي درلوداى چې دا يوه بهرنۍ اجندا ده او 

  .موخه يې زموږ په هېواد آې د يوه پر خپلو پښو والړ او با غروره نظام د جوړېدو مخنيوى دى
  

سره يې شخصي زندان جوړ آړى و او افغانان يې پكې يونس قانوني هماغه څوك دى چې له امريكايي جا نتن اډيما 
  .شكنجه آول

  
د ده اړيكې او روابط دومره مشكوك دي چې څو څو ځله يې خپلو ملګريو پرې اعتراضونه آړي دي تر دې چې 

  .اوس يې د تل لپاره الرې ورسره بېلې شوې دي
  

ب او په رواني ناروغيو اخته آسان ور قانوني ته اوس په ولسي جرګه آې هم د ګوتو په شمار هغه يو څو متعص
  . پاتې دي چې ژبنيو او سمتي تعصبونو ته له لمن وهلو پرته نه بله اجندا لري او نه پرې پوهېږي

  



AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

 

د رسنيو قانون چې دوهم ځلي د ولسي جرګې لخوا تصويب شوى دى اوس هم د ولسمشرۍ د دفتر، عدليې وزارت 
  .او پارلماني چارو وزارت په دوسيو آې چېرته پروت دى

  
د اطالعاتو او آلتور وزير په دې اړه مسووليت نه لري، خو اصلي خبره دا نه ده، په ځينو رسنيو آې چې د ولسي 

پرېكړې سره د اطالعاتو او آلتور وزير پر خالف آوم چرنديات خپرېږي له هغو څخه د ولسي جرګې له دې 
  .جرګې د يو شمېر وآيالنو اصلي موخه له ورايه ښكاري

  
پر دې بايد اعتراف وآړو، چې دا ژورې توطيې دي چې بهرني السونه او داخلي مزدورې څېرې پكې ښكېل دي، 

ان آې د نوي نظام بنسټونه داسې جوړ شي چې په راتلونكې آې زموږ ولس نه بهرني ډېر لوري غواړي په افغانست
ځانګړى هويت ولري چې حساب پرې وآړي او نه داسې ارزښتونه چې زموږ ولس له خپل برميال تاريخ سره 

  .وتړي او افغانان پرې ووياړي
  

ه بهرني لوري نه غواړي زموږ په د بيان آزادي، آزاد مطبوعات او رسنۍ واقعا ډېر لوى ارزښتونه دي، خو زياتر
هېواد آې دغه ارزښتونه په هماغه اصلي مفهوم ژوندي او پياوړي شي، بلكې، برعكس د دې هڅۀ آوي تر دې 
شعار الندې زموږ هغه معنوي او تاريخي ارزښتونه له منځه يوسي چې د يوه ملت د بقا او دوام تضمين آوالى 

  .شي
  

نامه د ډېرو وړوآو اهدافو او شخصي ګټو لپاره زموږ د درانه ولس پر خالف په متاسفانه ځينې آړۍ په يوه او بل 
دې توطيو آې ورګډ دي، د دوى تر ټولو ستر اهداف همدغه دى چې په هېواد آې هغه شخصيتونه چې پر ديني او 

ارواآي ملي ارزښتونو والړ وي په يو ډول حاشيې ته آړي، آه زموږ ولسي جرګه، روښانفكران، سياستوال او چ
په ګډه د دې توطيو د شنډولو لپاره الس په آار نه شي او د خپل هېواد د درانه تاريخ او هويت لپاره سره يو موټى 
عمل ونه آړي دغه توطيې بۀ دوام مومي، د ښاغلي خرم د استيضاح مساله خو آسانه ده، باور مو دى چې په ولسي 

 افغان آلكه دفاع وآړي خو د دې توطيو د هميشني شنډولو جرګه آې دومره ايمان او غيرت شته چې د يوه صادق
لپاره بايد د هېواد ټول باشعوره پاړآى په يوه دريځ راټول شي، ځكه دا د يوه وزير د برخليك خبره نه ده د ملت د 

  .برخليك خبره ده
  
  
 
  


