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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  نجيب منلی :ليکوال  ٢١-٠١-٢٠١١  ني
 

  !نئووژقاصد 
  

خبريال حجت اهللا مجددي په دې تور و نيول شو چې د افغانستان د حکومت له مخالفينو سره يې و اون مخکې 
اړيکې درلودې، ابله ورځ بيا اسداهللا وحيدي په دې جرم بندي شو چې ليکلي يې وو چې د ولسمشر د يو سالکار ورور 

کېل دی، نن د   .ا دی د رزاق مامون پر مخ  تېزاب و پاشل شولپه غيرقانوني چارو کې 
ي ايې نو او شخصيت خبرې په دې ليکنه کې نه  اغلو پر ک ومره د دولت له مخالفينو سره . د دغو  اغلی مجددي 

اغلی مامون ولې د  ومره په خپلو ليکنو کې ژورناليستيک اخالق په نظر کې نيولي دي،  اغلی وحيدي  دې دی،  نې
له ده خو خبره په دې کې ده چې ولې خبرياالن په دومره ئانو په ږيره کې د خس حيثيت نيولی دی بېله مسايراني اخند

ي؟ وان تر بريد الندې را   نا
ولنه خپل  کله چې يو نظام فاسد شي، کله چې يو حکومت د ولس د ستونزو په حل کولو کې پاتې راشي، کله چې يوه 

ايي و نه ش تونه لکه چې  ان ترې اخالقي ارز ه چې  ه کوي، هغه  ولو ه و پ ي پالالی نو پر خپلو ناکاميو د ستر
ان ژغوري ولو استبدادي نظامونو د . نه شي پاکوالی له ليدلو يې  دا يو عام اصل دی چې د تاريخ په اوږدو کې يې د 

ی دی   .مال د تير کار ورک
ان خپلواک بولو ومان کوو چې د اساسي قانون تر چتر الندې په افغانستان کې موږ د ديموکراس خبرې کوو،   او 

ي هم، په اصولو کې خوندي دي و الندې کې خو په کور دننه، زموږ نظام که د . زموږ بشري حقوق، که عمًال تر پ
وره  ديموکراس شعار مني هم، د ديموکراس شعور نه شي زغمالی او د نورو په مقابل کې که زموږ د خپلواک ډن

رزووه په درز غ انی په غاړه  ن ه د پرديو د ارادو ک ي په عمل کې کله له ناکامه او کله په خو   .ې
ولنې د يوې برخې پيغام بلې برخې ته ورسوي لي مطبوعات وي . د مطبوعاتو رسالت دا دی چې د  که پېيلي او ت

و د ساتلو او ترويج هغوی د خپلو مالکانو پيغام ولس ته رسول غواړي او که نا پېلي، خپلواک مطبوعات وي  د عامه 
ې کوي ولنه کې . له پاره ه ول د ستايلو دي، خو همدغه په  لي مطبوعات د غندلو دي او نه نا پيېلي مطبوعات  نه ت

وي، د ستونزو د هواري له که مطبوعات له خپلو قانوني مسووليتونو. د ديموکراس د لوبې قانون او قاعده ده  سر غ
که ژورناليست ملي امنيت . پاره قانوني مراجع تعريف شوي دي او د قانون د تطبيق اسباب او معيارونه هم مالوم دي

واښ جوړوي حکومت حق لري چې مخه يې ونيسي او د قانون له احکامو سره سم يې په زندان کې واچوي، خو  ته 
و ي چې د  اکل شوي ديدا کار به هله کې د . اښ واقعيت هغو قانوني مراجعو ثابت بللی وي چې د دې کار له پاره 

ودل دي ې اي همدا راز له قانوني . اجراييوي قوې له خوا په خپل سر د چا د ازادۍ سلبول د ديموکراس پر ستوني پ
ه بهر هر ډول  ت په نامه نه او دولتي چوکا   .شي توجيه کېدالیقهري عمل جرم دی او د هې کوم بل ارز

وم د اثر د مخنيوي له پاره به قاصد وژل  ولنو کې به چې کوم چا بد خبر راوړ نو د بد ش نيو  ينو لوم وايي چې په 
ۍ کې چې انسان د لوړ تمدن داوه کوي، چې زموږ تکنالوژي هره ورځ له لمريز نظام وراخوا د . کېده په يوويشتمه پې

ي، چې موږ خ ورو، د هېوادونو په کايناتو رازونه سپ ه  پل علمي او تخنيکي پرمخت ته د معجزې په ستر
و ډېر لوړ نه دی  ولنو تر عادي و نيو  ولنيز شعور يې د ډېر لوم ي شته چې اخالقي او  مشرتابه کې ډېر داسې و

ي وا يا دي په يوه نامه او بل نامه خبرياالن او د بشر د حقونو مدافعان    .او ل
تر بل هر وخت نن دې ته زموږ اړتيا ډېره ده . غو سياستوالو محدود شعور غندل زموږ درد نه دوا کويخو يوازې د د

ولو ممکنو  ولو ممکنو وسايلو، په  ولو لوړ حق، د بيان ازادي په  چې د انساني کرامت د ساتلو په نامه، د انسان تر 
و ون پر وندې داسې هم . ايونو کې په زغرده او زړه ورتيا تبليغ ک وک د ستونزو د اصلي علت د ل وشي چې بيا 

ي   .ای د قاصد په وژولو اکتفا و نه ک
  

  پای


