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 2/1۱۱/1۱2۲            فلایر زرغونه
 

 ؟ رسنیو کارکونکي انسانان او مسلمانان دي د  ېیواز یاآ
 

.  شوي وژل  وي نه  وګړي بېګناه ېد کې افغانستان په چې  وي نه به ورځ ېداس
 طالبانو والو وسله د بیا کله او کړی نښه په ولس زموږ بمباریو وړند ناټو د کله
 . دی اخیستی ژوند خلکو له زموږ بریدونو ځانمرګو او چاودنو  بمي
  وي قاتالن ولس د زموږ  لټوي  ېګټ  ېخپل کې جګړه جنګ په چې کړۍ هغه کله
 وژلو په ولس د زموږ هیوادونه زبرځواک نړۍ د او ګاونډیان زموږ هم کله او

 .  ورکوي ماتې ته یوبل
 

 . دی خور ټغر بدمرغه جګړې د او ده برخه لسیزو څلورو تېرو د څه هر دا
 

 امنیتي یوه ،ټولنې  مدني یوې ،رسنۍ یوې چې  یادېږي نه زما هم ورځ یوه
 چې  وي يکړ جوړ شور  ېداس ېد  یغړ پارلمان د او شخص فعال یو یا ارګان
 . کېږي نه بریدونه ناوړه دا ،ېد ولس پر زموږ ګواکې
 مدني او اداره هره ، وي جوړه غوغا نو بیا  ،شي ښکار برید د همکار کوم ،رسنۍ ېکوم د چې  ورځ کومه په البته
  .کړي جوړه خبره لویه یوه نه دې له او  وځلوي النوره موضوع دا چې  کوي هڅه کس مطرح او رسنۍ هره ،ټولنه
 خبلایر د کې زابل په که او ،وه وژنه  روحاني صمد خبلایر د آژانس  خبري پژواک او راډیو سي بي بي د که هغه
 . کېده لیدل نه ساری یې وړاندي دې تر چې و کړی جوړ غوبل ېداس رسنیو خو ،ځورونه همکار یوه د کام ډاټ
 کې رسنیو په بیا ،کړه نښه په طالبانو والو وسله ډله نکووکارک تلویزون طلوع د ،چې بیا ېک ورستیو ېدپه 
 . وي وژلي ځای یوه پر طالبانو چې  وګړي فیصده پنځوس( ۵/٪) افغانستان د لکه ده غوغا  ېداس

 

 استازو رسنیو د خو ،ورکوي جزا مرو روا   ته قاتالنو و خدای او دی کار بد ډېر ،وژنه انسان ګناه بې یو د هم رښتیا
 د چې نن لکه  ،کړي جوړه غوغا خوله یوه په ېداس مړینه پر افغان هر د چې  دي کار په ته فعاالنو ټولنو مدني د او
 . ده کړې جوړه مړینه پر کوونکوکار د تلویزون لوعط
 . وه کړې ورته څنډنه ګوت ورایه له ال طالبانو چې ،و نه ځکه ناشونی برید کونکورکا پر طلوع د هم څه که

 د خو نه چې ، دي  کړي نښه په کارکوونکي برخه هغه لوعط د طالبانو چې پام  ید نه ته ټکي دې هیچا د البته
 په دوی نه. ړيآو تاوان چندان ته طلوع وژنه په دوی د هم نه او  لري رول رغنده کې ولو جوړه په پروګرامونو

 خبري هم یو کسانو شویو وژل له هم نه او درلود الس کوم کې راپورونو په ولونامدب د طالبانو د کې کندوز
 وه دنده دا یې کلونو لسو تېرو له چې وو ونکي جوړه پروګرامونو تفریحي د کسان  شوي وژل ټول. و کارکوونکی

 . ښودلی ورسره دی نه مخالفت طالبانو هم کله او
 سترګه دغه په ته وژنې ېغد  ،ېد فعاالن نور او  غړي پارلمان د ،استازي ټولنو مدني د ،خبریاالن ،مالکان رسنیو د

 او بېګناه دهح ډېره تر هغه چې کړ نښه په ټبر ېداس رسنیو د موخه په اخیستلو غچ خپل د ېول طالبانو چې  وګوري
 . يد زارهآ بې
 دې د خو ،ده کړې اعالن ېوړاند له ال جګړه خپله سره رسنیو نورو او تلویزون طلوع د خو طالبانو هم څه که

 عمر دمحم مال د او ځان طالبان کړنو ورته په. شي نښه په باید کارکوونکې هر رسنۍ یوې د چې وي دانه باید مطلب
 . اوسي وه سنجیده کې کولو په پرېکړو ورته د باید مشران طالبانو د. وي نامه بد تحریک مجاهد

 سپکه په ته همکار ژوندي هر خپل چې ده ورونو ژورنالیسټانو جزباتي او چارواکو حکومتي د زموږ خبره بله
 کار په ته دوی. ېوای ترانې بیا ته همکارانو شویو وژل یا مړو خپلو او  کوي ېدعاویې  وژلو په او ګوري سترګه

 باید ،ګواښي ژوند خبلایر یوه د چې موضوع هغه هره. شينه  قرباني موضوع یوې او راپور یوه د هم کله چې  دي
 . ورسوي تررسنیو وسیله بله په یې هغه

 باید شول کسان بېګناه چې ښکار پالیسي د طلوع د لکه نه ېداس ،وکړي پاملرنه جدي ته ۍپالیس ېخپل ېد رسنۍ
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 . شيه ن الړي الره هغه پر رسنۍ نوري
 د چې کار په دي نه ته کارکوونکو رسنیو د خو ؛وي به هم ،وو مجاهدین که او وي به هم ،وو ګرتره که طالبان

 . واچوي ور ځانونه ته خولې بال دې
 ځان ېی کې غم په طلوع د ځکه ،وي طالبانو پر یې به تاوان خو وژني خلک نور کسان دغه کړهه م خدای به سبا

 . دی بللی شریک
 د وروسته دې له او وکړي غور پالیسیو خپلو پر چې دي کار په ،ژاړي سره تلویزون طلوع له نن چې کسان دغه

 . وکړي مخنیوی پېښو ورته د مټ په پالیسي
 ایپ

 دات کام څخه په مننهخبلایر  د


