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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۶۲/۷۰/۶۷۰۶          عبدهللا احسان

 افغان لیکوالو چوپتیا خبلایر بندېدل او د پاکستان لخوا د د
 

بر ډاټ کام ( چي په تېرو پنځو کلونو کي  دخبلایر ویبپاڼې بندېدل که څه هم ډېره نوې خبره ځکه نه ده چې موږ )لراو
هیوادونو لخوا د ورته ستونزو سره مخامخ سوي یو، البته د خپل ولس ته د خدمت په الره کي د افغانستان او بهرنیو 

بر افغان وطن سره یوه لویه جفا او نامرده عمل بولو او په  )خبلایر ډاټ کام ( بندېدل د پښتو ژبي، پښتون ولس او لراو
 . سختو تورو یې غندنه کوو

 
و کلتور وزارت څخه غوښتنه کوو چي د د افغانستان دولت، د بهرنیو چارو وزارت، مخابراتو وزارت او اطالعاتو ا

بر افغان وطن  موضوع په اړه جدي پوښتنه او پلټنه وکړي او ډېر ژر پر پاکستان فشار واچوي خبلایر ویبپاڼه په لراو
 . کي د خپلو مینه والو پر مخ بیاخالصه کړي

 
دې هیواد له  افغان حکومت د موږ په افغانستان کي مېشت د ملګرو ملتونو او بشر حقونو ادارو ته هم وریادوو چي

نه ددې ولس  وګړو سره تبعیضي چلند کوي، دغه حکومت نه پر کنړ د زرګونو توغندیو د وېشتونکو پوښتنه کوي او
لپاره پر مطبوعاتي او کلتوري مرکزونو د برید پر مهال عکس العمل ښکاره کوي له دې ټولو دا څرګندیږي چي افغان 

 . ان اتباعو لپاره خدمت کوونکو په دفاع کي ناکام دئدولت د خپلو اتباعو او د افغ
له بده مرغه د تیري یوې میاشتي په اوږدو کي موږ په اصطالح افغان لیکوال، ژورنالیستان او سلګونه کلتوري ټولني 

یڅ عکس او افغاني رسنۍ هم ولیدلې چي څنګه پر خبلایر ویبپاڼي د پاکستان د بریدونو پر مهال چوپه خوله پاته دي او ه
 . العمل نه ښیي

 
موږ ولیدل چي د افغانستان لپاره نړیوالو رسنیو هم د خبلایر ویبپاڼي د بندېدو په موضوع کي غوږ کوڼ واچاوه ، په 
داسي حال کي سړئ نه پوهیږي چي دغه ټوله د خبلایر ویبپاڼي څخه د پاکستان ملي ګټو خالف یو خبر او یوې مقالې 

 فغانستان ملي ګټي نه پیژني؟په اړه په قهر دي او که د ا
 

زما په نظر د یوه هیواد لپاره د هغه هیواد په وګړو ودانه د ملي او کلتوري ارزښتونو ساتونکي ویبپاڼي بندېدل د هغه 
دغو ګټه په  هیواد د ملي ګټو خالف عمل دی او هر هغه څوک چي ځانته د هغه هیواد تبعه وایي ورته الزم دي چي د

 . کړي او دخپلو ګټو خالف چوپه خوله پاته نسي ساتنه کي ګام پورته
 

د جون پر اوومه نېټه د عبدالصمد روحاني د لومړي تلین په مناسبت پرانستل سوه، مشري یې  ۶۷۷۲خبلایر ویبپاڼه د 
مشهور افغان خبلایر میرویس افغان کوي. دغي ویبپاڼي په لږ وخت کي د تازه پېښو او سیاسي لیکنو د مینه والو پام 

 . ته ور واړاوهځان
 
خبلایر ویبپاڼه د جون په وروستیو کي د پاکستاني لخوا د پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو د یوه خبر له امله په ټول  

دې ویبپاڼي تړل ومنل او څرګنده یې  پاکستان کي وتړل سوه، پاکستاني چاروکو یوه اوونۍ وروسته په رسمي توګه د
 . له امله یې دا ګام پورته کړئ دیدوی دملي ګټو ضد خپرونو  کړه چي د

 
وروسته څرګنده سوه چي دکابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کي هم خبلایر ویبپاڼه وتړل سوه، ددې 
ویبباڼي دمشر میرویس افغان په وینا په افغانستان کي د خبلایر تړل کېدو دا وښوول چي پاکستان د افغانستان انټرنټي 

 . سوروي او افغان چارواکي ترې ناخبره ديټرافیک سان
 په درناوي

 
 عبدهللا احسان

 د لراوبر ویبپاڼي مؤسس او چلوونکئ

 
 


