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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 
           

 

 ۲۹/۰۵/۲۰۱۷         حافظ احمد نصرت

 

 دي؟ ېپردي پال ېرسنۍ مو ول
 

په ډیموکراتو یا ولسواکو نظامونو کي رسنۍ دنظام داساسي او بنسټیزو ارکانو څخه ګڼل کیږي ځکه 
 .ه مینخه تللو باعث یې هم ګرځيرسنۍ همدي نظامونو ته بقا بښي اود ل

 

رسنۍ دولس اودولت ترمینځ د پله حیثیت لري،خبریاالن شپه او ورځ لګیا وي سختي او زحمت ګالي 
ترڅو دخپلي ټولني اواز راوخلي او د مسولو چارواکو ترغوږونویې ورسوي اوپه واقعي ډول دا 

 .ددوي مسولیت او رسالت هم دی
 

ي یوشمیررسنۍ خپل رسنیز مسولیت په واقعي او رښتیني ډول نه خو له بده مرغه په افغانستان ک
ترسره کوي که ووایو چي یو شمیر رسنۍ مو پردي پالي دي هم بده خبره نه ده ځکه چي دوي زموږ 

 .دهیواد دنافده قوانینواو دودونو خالف کړنې کوي
 

ې لیکو او وی ،مي مادي له مخي موږ حق لرو چي څه ووایو ۳۴اساسي قانون د هیواد د زموږ د
مطابق پرمخ  حکمونو همدي قانون د رسنۍ هم کوالي سي چي خپل فعالیت خپروني او پروګرامونه د

 .یوسي
 

خو اوس خبر داده چي زموږ دهیواد ځیني رسني نه داساسي قانون او نه هم دټولیزو رسنیو قانون ته 
او عنعناتو  ژمني دي،دوي داسي خپروني او پروګرامونه نشر ته سپاري چي زموږ د کلتور،دین

خالف وي دوي پردی فرهنګ دسریالونو،فلمونواو غربي برنامو په مټ زموږ په ټولنه کي مروج 
وي شپه او ورځ لګیا وي دبهرنیو هیوادونو او سفارتونو څخه پروژي اخلي او اکثره خپروني یې 

 .پروژوي اړخ لري نه اصالحي اوملي
 

من وهي ځیني بیا حزبي او ګوندي جنبه لري که یوشمیر رسنۍ مو دقومونوترمینځ نفاق او اور ته ل
 .واقیعت ته راسو دکوټوپه شمیر رسنۍ به مو خپلواکي او بي پري وي

 

 نو د ،شرارت څخه ډکه وي رسنۍ دیوي ټولني ژبه بلل کیږي کله چي دټولني ژبه له فساد شر او
 .ټولني به څه حال وي

 

داسي خپروني چي زموږ  ،وپیژني ده چي رسنۍ مو خپل رسنیز مسولیت او فعالیت اوس په کار دا
داسي رسنۍ چي پر خپریدا یې غور وکړئ،  ،سره په ټکر کي وياو ملي گټو دټولني او نافذه قوانینو 

 .مقدساتو ته درناوي نه کوي باید مجازات سيملي زموږ 
 

وزارت او اړوندو مسولو  کلتور د اطالعاتو او د ولسمشر، افغانستان د حیث دیوه افغان په  زه د
پردي پالي دي  جدي پاملرنه وکړي او هغه رسني چيته رسنیو  غوښتنه کوم چي چارواکو څخه

د کار کولو جوازونه تري واخیستل  مجازات او ،نفاق او تیابتي جګړي ته لمن وهي بهرني فرهنک،
 .ملي ارزښتونو ته کارکوي مکافات کړي او کلتور ولس،اقعي ډول هغه رسني چي په و سي او
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