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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۳۱/۴۱۲۲//۲        خپلواکه ژورنالستانو ټولنه

 
Afghanistan Independent Journalists Association (AIJA) 

Main Office Dar-ul-Aman Road opposite Kabul Dubai wedding hall 
 

 ژورنالست سردار محمد د وژل کیدو په اړهد هیواد د وتلي 
 د افغانستان د خپلواکه ژورنالستانو د ټو لنې اعالمیه

 
د افغانستان د خپلواکه ژورنالستانو ټولنه د هیواد د نامتو ژورنالست سردار محمد وژنه په سختو ټکو غندي او 

 د ې ته په افغانستان کې پر ازاد او 
 

بې پرې ژورنالیزم د داسې مخامخ برید په نظر ګوري چې د توجه 
دغه نامتو خبلایر په . لپاره یې هیڅ ډول دلیل نشي موندل کیدای

کابل سرینا هوټل کې د پنجشنبې په ماښام د وسله وال برید په ترڅ 
کې له خپلو دوه معصومو ماشومانو او میرمنې سره یو ځای د 

ډول ووژل شو او دریم یو کلن ماشوم  ماښامنۍ پر سر په بیرحمانه
یې همدا اوس د وراوختو ټپونو له کبله په بیړني وضعیت کې په 

 . روغتون کې بستر دی
 
ژانس دغه خبلایر د خپل لوړ شخصیت مسلکي او آانس پرس فرد 

معیاري ژورنالیزم له اړخه د افغان ژورنالستانو په مینځ کې لوړ 
ن د پیښو او پرمختیاو په بې پرې ځای او نوم او ورسره د افغانستا

 . انعکاس کې پراخه ونډه درلوده چې له شک پرته به یې ځای تش وي
 

ساعته وروسته په کندهار کې یو بل خبرنګار پرویز نجیب هم په  ۲/په همدې ډول د سرارمحمد له وژل کیدو 
 .یوه بمي برید کې ووژل شو

 
یوه داسې حساس پړاو کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ایله دوه د افغانستان د خپلواکه ژورنالستانو ټولنه په 

موږ د افغانستان په شخړه کې له ښکیلو ټولو غاړو، په . اونۍ پاتې دي، د دغو وژنو له اړخه سحته اندیښمنه ده
،په کلکه غوښتنه کوو چې له خپلې ژمنې او ولیت یې اخیستیځانګړې توګه له طالبانو چې د دغې پیښې مسو  

زموږ په باور دا ډول وژنې د کرکې له پارولو او . سره سم د ژونالستانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي تعهد
 . بدنامۍ پرته بله هیڅ پایله نه لري
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