
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابنپه 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

  
  

  2۰/1۰/2۰1۴                              خان هللا محبوب

کابینې د غني ولسمشر د  
 ؟ وزیر فرهنګ اطالعاتو د

 
له معلوماتي سرچینو داسې څرګندېږي چې ولسمشر غني به خپله نوې کابینه په نومبر کې اعالن کړي او لندن 

کابینې باندې بحث نه کوم او یوازې کانفرانس ته به نویو وزیرانو سره والړ شي. زه دلته پر نورو وزارتونو او 
غواړم د خپل فرهنګي تړاو له مخې د اطالعاتو فرهنګ د نوي وزیر په اړه یو ازاد بحث ته زمینه برابره کړم. دلته 
تر هر څه دمخه دا پوښتنه راپورته کېږي چې د ملي وحدت د حکومت په تشکیل کې به د اطالعاتو فرهنګ نوی 

رفي کېږي؟ ددې پوښتنې په ځواب کې به د خپلو معلوماتي سرچینو له مخې ووایم چې وزیر د کوم ټیم له خوا مع
 اطالعاتو فرهنګ وزیر ښایي د تحول او دوام د ټیم په برخه وي. 

 
پخوا به چې د کرزي په کابینه کې څوک وزیر کېده نو کابو یوه اونۍ دمخه به یې انګازه د هر چا تر غوږونو 

ه حکومت کې داخبره بیخي سرچپه ده او هېڅوک نه پوهېږي چې څوک به د کوم ورسېده، خو د ډاکتر غني پ
وزارت وزیر وي؟ د تحول او تداوم ټیم په کړیو کې سر له اوسه درې څلور نومونه ډېر یادیږي چې دلته یې یادول 

ینه کې د اطالعاتو اړین نه ګڼم. دلته بیا هم یوه بله پوښتنه راپورته کېږي، لکه څنګه چې به د ښاغلي کرزي په کاب
فرهنګ وزیر د هغه د فرهنګي سالکار ښاغلي زلمي هېوادمل په هوکړه نومول کېده، نو ایا د ډاکتر غني فرهنګي 
سالکار به هم په دې برخه څه رول ولوبوي؟ ولسمشر غني په خپله لومړنۍ فرهنګي غونډه ښاغلی اسدهللا غضنفر د 

اوسه یي په دې اړه کوم رسمي فرمان نه دی السلیک کړی او نه هم  خپل فرهنګي سالکار په توګه ونوماوه خو تر
ښاغلي غضنفر دغه مهم فرهنګي مشاوریت ته چې په ارګ کې رسمي دفتر لري سل په سلو کې د هوکړې سر 

 .خوځولی
 

فرهنګ وزارت څومره غواړم خپل اصلي بحث داسې پیل کړم چې د افغانستان په څېر یوه هېواد کې د داطالعاتو 
کلونو کې د افغانستان د اطالعاتو فرهنګ وزارت په متوسطه کچه وده وکړه. د رسنیو  1۱ارزښت لري؟ په تېرو 

 اوخبرې اژانسو
نو په برخه کې یي چټګه وده وکړه، خو د فرهنګي پراختیا په برخه کې یې د بودجې د نشتوالي له امله پراختیا په 

بهر د فرهنګي پراختیا په برخه کې یوازې په شپږو هېوادونو کې فرهنګي اتشې رامنځته برخه نه شوه. له هېواده 
 شوې خو د بودجې د

نشتوالي له امله د فرهنګي اتشو معاشات هم په خپل وخت نه ور رسېدل نو ځکه یي په تیرو کلونو کې هېڅ فرهنګي 
جوړیدو، د ګرځندوي د ورځې تر لمانځلو او ښاغلي  السته نه درلوده. په هېواد کې دننه هم د موسیقۍ دفیستوالونو له

رهین په مشرۍ د هنر د فرمایشي شورا تر جوړولو او د ګوتو په شمار سیمینارونو او کتابونو تر چاپولو پرته یې بل 
 هېڅ السته راوړنه نه درلوده، لنډه داچې په تیرو لسو کلونو تر ټولو ستر فرهنګي زیان داو چې په سلګونو نامانوسه
پردي لغات د هېواد رسنیو ته الر ومونده او له بده مرغه د پښتو او دري فرهنګي بهیرونه، لیکواالن او فرهنګیان د 
افراط تر بریده په دوه برخو ووېشل شول چې حتی یو د بل په خوښیو او غم کې هم ګډون نه کوي. ددې فرهنګي 

 ې د اطالعاتو فرهنګ وزیر باید څنګه او څه وکړي؟بحث په پای کې غواړم دا ووایم چې د ولسمشر غني د کابین
 

ټولو ژبو  څوک ونوموي چې پیاوړې فرهنګي ریښه ولري، د ښاغلی غني دې داطالعاتو فرهنګ وزارت ته داسې
 .فرهنګي پل په توګه د ټولو قومونو تر منځ کار وکړي له فرهنګیانو سره ښې اړیکې وپالي او د یوه

د یوه هېواد  تعریف او مدیریت باندې پوه شخص وي ځکه چې د معاصر فرهنګ پهداطالعاتو فرهنګ وزیر باید 
صنعتي، هنري،  ادبیات نه دي، بلکې هغه ټول تاریخي، ژبني، کلتوري، فرهنګ یوازې شعر و شاعري ، ژبه او

رڅنګ پېژندل کېږي، ددې ت دي چې یوه ټولنه او هېواد د همدې ارزښتونو مخې سیاسي مادي او معنوي ارزښتونه
 فرهنګ یو بدلېدونکی
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 .سره په هر دور کې خپل رنګ او خوند بدلوي توکی دی چې د نوې معلوماتي ټکنالوجۍ په راتګ
تبادلې او په  ترڅنګ د سیمې له نورو هېوادونو سره د فرهنګي د فرهنګ راتلونکی وزیر باید د فرهنګي پراختیا

معنیت له الرې د بهرنیو  ، په دې برخه کې د ګرځندویجدي ګامونه وکړي بهر کې د افغاني فرهنګ د ودې لپاره
 .چارو د وزارت رول ډېر مهم دی سیالنیانو جلبول او د بهرنیو

یو  افغاني فرهنګ د ودې او د افغاني هنر د تولید لپاره په هېواد کې دننه د فرهنګي پراختیا لپار دې د اصیل
چاپیلایر جوړ  صر هنر د تولید او خپرېدو لپاره یو مناسبد معا ځانګړی مالي صندوق رامنځته کړي او له دې الرې

 .ودې لپاره کار و شي ادبیاتو، انځورګرۍ، سینما، تیاتر ، ډرامې او نورو د شي او اوه ګوني هنرونو لکه موسیقۍ،
 پیاوړي فرهنګي ریاستونو ته له سره کتنه وشي او په هر والیت د والیتونو کې دې د اطالعاتو او فرهنګ ۱۴په 

 .فرهنګیان ، لیکواالن او ژورنالېستان سره وپیي بهیرونو د رامنځته کولو له الرې
ټولنو له  ژورنالېستانو د حقونو، مدني ژوند او دفاع لپاره د ملي د هېواد د ټولو فرهنګیانو، لیکواالنو، شاعرانو او

 .الرې کار وشي
انحصار څخه  اطالعاتو فرهنګ وزارت له بې ځایهتلوېزیون د  د رسنیو د تصویب شوي قانون له مخې دې ملي

خپرونو کیفیت ته  هېواد ټولو ټولنیزو، چاپي، صوتي او تصویري رسنیو د خالص کړي او ددې پر ځای دې پام د
 .واړول شي

له مخې  او ستراتیژي جوړه کړي چې د همدې فرهنګي پالیسۍ د افغانستان لپاره باید ژرتر ژره یوه فرهنګي پالیسي
بحث له الرې دې  ټول ژبې فرهنګي ټولنې جوړې او د پراخه فرهنګي ګي پراختیا، تولیدي کاپي رایټس، ملي یافرهن

 . فرهنګ او لغاتو مخه ونیول شي د قناعت د اصولو له مخې د پردي
ته وزارت  باید ډاکتر غني یو داسې څوک د اطالعاتو فرهنګ همدې پورتنیو اړتیاوو او لومړیتوبونوته په کتو سره

او ملي یووالي  او انرژي ولري او د دې تر څنګ د هېواد ملي فرهنګ ونوموي چې ځوان وي او د کار کولو تجربه
 .توګه کار وکړي د بیا رغونې لپاره د یوه فعال وزیر په

 

 محور ورځپاڼه
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