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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 ۲۷/۰۱/۲۰۱۶                              حکیمي هارون

 د اطالعاتو او فرهنګ وزارت سالکار او ویاند

 کي  جواب به لیک د داوري نجیب ښاغلي د

)د افغان جرمن آنالین، د نن په سرلیکونو کي د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته د ښاغلي نجیب 
اطالعاتو او فرهنګ د وزیر جاللتمآب عبدالباري  داوري د پرانیستي لیک د خپرېدلو سره سم، د

 جهاني په الرښوونه، د لیک د جواب په توګه غواړم وضاحت وړاندي کړم.(
 

 قدرمن داوري صاحب!
د افغانستان د هنري او کلتوري پانګي د ساتني او زموږ بډایو میراثونوته د پاملرني د احساس او یادوني څخه مو 

 ډېره مننه.
فرهنګ وزارت ته، مو د ښاغلي جهاني د پالنونو او عملي جنبې مقایسوي پوښتنه هم کړې ده. اول  د اطالعاتو او

 غواړم پر دغه پوښتنه تمرکز وکړم. 
د اطالعاتو او فرهنګ په وزارت کي د ښاغلي جهاني د کار له پیل څخه تر اوسه کاري بهیر د درېیم سل ورځني 

غه په هرکاري پالن کي د پالن سوو او اجرا سوو ټکو تر کتني وروسته پالن په وروستیو کي روان دی. له نېکه مر
 زموږ د کړنو سلنه ) فېصدي ( تر اتیا لوړېږي، چي له اجرایوي اړخه د وزارت لپاره مهمه السته راوړنه ده. 

لو ترڅنګ د د افغانستان د رسنیزو فعالیتونو د معیاري او قانوني کولو په برخه کي، د رسنیو د عالي شورا د فعالو
رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څېړني، د ټولیزو رسنیو، اطالعاتو ته د السرسي، د ژورنالیستانو په وړاندي د 
تاوتریخوالي د مخنیوي، د ژورنالیستانو په مالتړ د پالیسو د تدوین او رسنیزو اخالقو شپږ کمېسیونونه جوړ او فعال 

نیو د تاسیس او فعالیت د ډول مقرره جوړه او منظور سوې ده چي دا سوي دي. د افغانستان د ټولیزو خصوصي رس
مهال یې په پلي کولو بوخت یو. د رسنیو سره د هیواد د ملي ارزښتونو د ساتني او مالتړ په موخه پیاوړي اړیکي 

زارت جوړي سویدي. دا که له یوې خوا د وزارت دندي دي، له بلي خوا د وخت جدي اړتیاوي او له بله اړخه د و
 په چارو کي د لومړي ځل لپاره د پام وړ السته راوړني دي.

 
د هیواد د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب په موخه د ګڼو نړیوالو کلتوري بنسټونوسره اړیکي نیول سویدي چي له 
 مخي یې دا مهال د هیواد د لرغونو میراثونو د ساتني په برخه کي د پام وړ ارزښمتني پروژي جریان لري، د

افغانستان د لرغونو ساحو د پېژندني په موخه، د سټالیټ په مرسته تري ډي نقشې ترتیبول، د لرغونو ساحو څېړني، 
د لرغونو سیمو کیندني، د تاریخي ابداتو ترمیم،  د نړۍ په بېالبېلو هیوادونو کي د افغانستان د لرغونو آثارو 

تاریخي اثارو موندني او د هغو ترمیم، د تاریخي سندونو او نندارتونونه، د افغانستان د ملي موزیم تریم، د ګڼو 
ارشیف د ساتني په موخه د ارشیف د ترمیم چاري، د افغان فلم د ویډیویي آرشیف ډیجیټل کول، د افغاني موسیقي د 
ساتني په موخه د انسټیټوټ جوړول، د ملي آرکیستر د ترتیب چاري، د خطي نسخو راټولول، چاپول او خوندي کول 
او دې ته ورته بېالبېلي پروژې دا مهال د اطالعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د فرهنګي او هنري میراثونو د خوندي 

 کولو په موخه رواني دي.
 

د افغانستان د ګرځندوی د صنعت د پیاوړتیا په موخه ددغه صنعت لپاره کورنۍ، سمیه ییزه او نړیواله، پالیسۍ 
الري د ګرځندوی سازمان غړیتوب اخیستی، د ګرځندوی د نړیوال سازمان د ترتیب سوي، افغانستان د ورېښمو 

جنوبي اسیا د مرستیالۍ دندي ته افغانستان، تر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران وړاندي سوی او ښاغلی جهاني د 
ګڼي السته  کال تر پایه پوري ددغه کمېسیون مرستیال ټاکل سوی چي د افغانستان د ګرځندوی لپاره به ۲۰۱۷

راوړني ولري. په افغانستان کي د ګرځندوی د تدریس په موخه د ګرځندوی د نیمه زده کړو انسټیټیوټ جوړ سوی، 
 دا مهال یې پر نصاب کار روان دی. 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

د افغانستان تر لسو زرو ډېرو ځوانانو ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو زمیني برابري سوي، د ځوانانو د ذهنیتونو 
لو او ظرفیت لوړولو په موخه لسګونه سمینارونه، لسګونه غونډي او بېالبېل رضاکارانه کمپاینونه سوي، په د جوړو

دې برخه کي تر ټولو مهمه خبره د افغانستان د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژي بشپړېدل دي چي ډېر ژر به چاپ او 
 پلي کېدلو ته وړاندي سي.

 
 ښاغلی داوري!

ه راوړنو لنډ جزیات مي ستاسو د یوې خبري د وضاحت لپاره یاد کړل، راځم د ملي رادیو د وزارت د ګڼو الست
 تلویزیون د آرشیف موضوع ته:

د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون ریاست، دا مهال د اطالعاتو او فرهنګ وزارت په تشکیالتي چوکاټ کي نه دی 
یو تلوېزیون په ریاست پوري اړه لري. کېدای سي دا یادوني مو پاته، د ملي رادیو او تلوېزیون آرشیفونه، د ملي راد

د هغه ریاست پر آدرس خپرې کړئ، موږ به مو هم نظر بدرګه کړو او پر دغه موضوع به ټیګار وکړو. د 
افغانستان د تاریخي سندونو، انځورونوو هنري اثارو او فلمونو آرشیفونه چي د اطالعاتو او فرهنګ وزارت اړوند 

 په تېرو میاشتو کي پوره پام ورته کړی، له خپله اړخه ډاډ درکوو. دي، موږ
 د افغانستان د لرغوني فرهنګي برم د ساتني او کلتوري ودي په موخه، موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو.
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