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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٠٩/٠٦/٢٠١٠                          ميرويس افغان :ليکوال
 

  دروحاني دقتل دوهم تلين او دبي بي سي چوپتيا؟
  

ه) ٧(درواني جون مياشتي  تو خپرونه زموږ استاد ډاکتر داود جنبش وړاندي ک داود جنبش . نېته وه، دبي بي سي پ
ريم کي يوازينی هغه دژورناليزم  استاد دی چې دوکتوره يې په ژورناليزم کي اخيستې ده او په بي بي سي افغان س

ي دي وونو ژورناليستان جوړ ک يزه کسانو نه يې په خپلو الر ونا   .ماغوندي 
توته والړو خه بي بي سي پ ه دپاسه يوکال وړاندي له آزادي راديو    .دخپرونې جوړوونکی ابراهيم اميري ووچې 

ي يوبل کس ورکي کوي او  په بي بي سي راډيو کې سيستم داسي  جوړ دی چې خپرونه پروډيو سر جوړوي او اي
توخپرونې وړاندي کوونکی استاد جنبش ،پروډيوسر يا چمتو  ي، نن هم دبي بي سي پ غ ديوه بل کس اورېدل کي

ر دنده  ي   . په مخ بيوله) شادان صيب(کوونکی ابراهيم اميري  او داي
ه خپرونه استاد جنبش خورا په خوند اوخپل ژورناليستيک هنر سره وله خپرونه مي په غور واورېدله او  نن س

ان سره ډېر ليري يووړم ه چې دل وخت لپاره يې زه له    . داسي وړاندي ک
تم چې استاده ستاسو دشتون په  خه وپو م او ور ل مي تليفون را اوچت ک چې جنبش صاحب ته تليفون وک يو

و چې هغه به بيا په خپله هميشن خوږه صورت کي نن ولي دومري لويه تې روتنه وشوه ؟؟؟ خو بيا مي فکر وک
  : خوقهرجنه لهجه ووايي 

  . ))خو تاسو به راته يادول، دبي بي سي کارونه خو تاسو ته معلوم دي چې بوختيا زياته وي ) يدړه(غلی شه ((
ايي دا هم شوی وي چې که زه ډاکتر جنبش ته  ايي هغه داسي خبري راته دتليفون نه کولو بل علت  م نو  ليفون وک

ي چې زه له ليک کولو نه الس په سر شم  ه دډاکتر جنبش نه بلکه . وک ه هم زه پوهېدم چې دنن خپرونې ډېره پ که 
اغلي البته که له دې نه هم ل نور تېر شم نو دا به ووايم چې . وه چې دخپرونې مشري يې پر غاړه لرله )شادن(د

ريم دمشر دنده ورتر غاړه ده اصلي کس ډاک هغه خو هسي هم دهري . ترصيب لطيف دی چې دبي بي سي افغان س
م ه په خپله دياداشت کتابچه کي ليکي خو داسي يوه موهمه ورځ هيرول نو نه پوهې ي لپاره هر   .....!ور

وله خپرونه تېره شوه او هي تر غوږ نه شول  تو .   خپرونه واورېدله چې سپين په سبا سهار مي بيا دبي بي سي پ
ه  ي وړاندي ک ارل خو هي مي وانه ورېدل آن ) ٢٠١٠ –جون ٨(دورخي په اوږدوکي يعني . ت مي بيا هم خبرونه 

امن خپرونه هم همداسي تېره شوه    .تر دې چې دما
ريم يوتک) ٧(دجون دمياشتي اومه ه پوره دوه کاله وړاندي په همدغه ورځ دبي بی سي افغان س ه خبريال په نې
مه) ٢٠٠٨(صمد روحاني يادوم چې د. شهادت ورسول شو اه ) ۶(کال دجون په شپ کر  دهلمند واليت له مرکزل

تول شواو يوه ورځ وروسته دجون پر ېر مه دبوالن په هيديره کي وموندل شو، ) ٧(خه وت اه ته  کر  ی ل يې م
يني دتلين په  ه هم بي بي سي راډيو خو نن دهغه دم کاره خبره ده چې که  ورځ يوخبر هم تير نه ک خو دا يوه 

  . صمد روحاني د دبي بي سي دخبريال قرباني شو
ېر يې نن هم قاتلين  ونو زره نورو افغانانو په   دروحاني قتل که له يوې خوا ديوه بې وسه افغان قتل وو اود لس

رزي خو له بله لوري يې له قتل سره سم افغان ژورناليزم ايي ډېر کاره   يوه داسي زوره وره ضربه وليدله چې 
دروحاني تر قتل وروسته  افغان ژورناليستان له دندو پرشا شول او يا يې هم . وخت وروسته يې ال هم اثر پاتې وي 
ې  ې سپکي ک خه خپلي پ   .له سيمي 

واکې دبي بي سي  زوره وره اداره  ده او دهغوی خبرياالنو ته دروحاني تر قتل وړاندي هرچا داسي فکرکاوه چې 
ي  واکې بي بي سي به يې په خپل زور ستر ه هم ووايي نو  وک ورته يو ه نشي ويالی ، البته که  وک 
ولنې ډېری نالوستې برخه په دې نه پوهېده چې بي بي سي يو اجرايوي قوت نه دی او هغوی  وروباسي، خو دافغان 

ون دبي بي سي يو شمير خبرياالنو ) ميرويس افغان(و چې زما ايي دا علت به و. داسي هي نه شي کوالی  په 
ای او خوندي کار ومومي  ان ته خوندي  ه ډول  ودې او ډېری نور يې هم دې ته چمتو ناست دي چې په  دندي پرې

.  
اډيويو بل لوري ته په افغانستان غوندي غريب هيواد کې چې دنالوستو کسانو شمېره يې خورا لوړه ده دبي بي سي ر

ه او داعتباره ډک نوم الره خو له بده مرغه اوس په پرله پسې ډول خپل اورېدونکي له السه ورکوي او اعتباريې هم 
يت شوی دی  ول را   .دپخوا په ان

ايي دا وي چې خپلو کارکوونکو ته پاملرنه نه کوي او کارکوونکو ته چې پاملرنه ونه  ېدو يو علت يې  ي داعتبار درا
ۍ واله . رکوونکی هم په ارامه فضا کې کار نه شي کوالی شي نو کا ه هم يوه لويه او ن ريم که  بي بي سي افغان س
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ي او په افغانستان کي  اداره ده خوبايد ووايو چې په افغانستان کي يې له کارکوونکو سره دمور او ميرې چلند کي
تي چې  وک نه وي چې دبي بي سي نه وپو   )ولي ؟(ايي داسي 

ای شول، زه ددغ ۍ والي خبري ادارې له خوا په تېرو دوو کلونو کې ال هم دشهيد روحاني قاتلين رسوانه ک ې ن
ل کيدالی ه لمان   .فکرکوم که دا کس دافغان برخي کارکوونکی نه وای کيدای شي چې تل به 

م ولي بي بي سي راديو داسي خبر ته. بله خبره دروحاني دقاتالنو درسوا يي ت نه ورکوي چې زه نه پوهې  ارز
زي دفتر کي يعني دلندن . يووالي يې پخلی کوي ل دبي بي سي په مر الب من نېژدې دوې اون وړاندي دهلمند والي 

ن افغان  ل چې دبي بي سي  په بش هاوس کي په داسي حال کي دروحاني په قتل افغان امنيتي چارواکي تورن ک
خه يوه کس راته . ارواکي نوم هم واخيستنوموړي ديوه امنيتي چ.کارکوونکي موجود وو زموږ دپخوانيو همکارانو 

ورونه شاهدي ورکوي چې  ای کي والړ وو او هغه ان ريم ډيری کارکوونکي په دې  وويل چې دبي بي سي افغان س
ل سره اخيستي دي  الب من ای له    . دوی يو

ودله چې خبر بايد منبعه ولري زما لپاره هيرانوونکې داده چې په بي بي سي راډيو کي دکلونو ک لونو تجربې دا راو
م . او بيا خپور شي  ددغې ادارې پاليسي داده چې ديوه خبر خپرول ديوه چارواکي له خولې سم بولي ، زه نه پوهې

ل چيغي وهي چې دروحاني قاتل  دهلمند دامنيې پخواني قوماندان اسداهللا شهزاد او دهلمند اوسنی والي کالب من
واکې حکومت يې دنيولو توان نه لري کاره دی   .  خو 

واکونه يې هم دنيولو توان نه لري  ۍ وال  ه ن يني داسي قاتالن شته چې حکومت  هو په افغانستان کي ال اوس هم 
البته زه ويالی شم چې که دبي بي سي راډيو له لوري زورواچول شي نو دا هي عجبه نه ده چې افغان حکومت به . 

کاري چې حکومت يې دنيولو دروحاني قات که په هلمند کي ال هم دومري زورور نه  ي  کاره او جزا به ورک ل 
ي  ه خوله پاتې شي او دخپل وژل شوي کارکوونکي ياد هم تازه نه ک توان ونه لري ، البته که بي بي سي هم دا ډول پ

ه په افغانستان کي به دنورو خبرياال   .نو سره هم داسي وشي نو داهي عجبه نه ده چې خدای مک
  

  ډاکتر صيب لطيف چې ديوه بل روغتيا يي ډاکتر ظاهرطنين تر ت وروسته دبي بي سي افغان برخي مشري 
ايي دده داحتياط يا هم دبي بي سي دکورن پاليسي  ورسپارل شوې خورا دروند انسان خو ډېر احتياط کاره دی، 

ه کويکومه وجه به وي چې دغه اداره دروحاني دهيرولو   . ه
ي مرکزي دفتر ته تللي ياست هلته  ان تو  يني دبي بي سي پ خه به  کيدای شي ستاسو درنو لوستونکو له جملې 
يدلي دي چې دهغوی  ورونه ل ددغې ادارې ديوه پخواني شهيد خبريال ميرويس جليل او همداراز شهيد روحاني ان

ه علت ې هم ورسره ليکل شوي دي نو بيا دا   ووچې دروحاني دشهادت په ورځ يې دهغه دياد تازه کولو دشهادت نې
؟   په خاطريوخبر هم تير نه ک

ل به دا  يرله چې شرايط حساس دي او په داسي وخت کي دروحاني تلين لمان هو کيدای شي بي بي سي راډيو به داان
ي چې  تنه بيا تکرارک   : پو

  ))رسواشوي؟روحاني چا شهيد ک او ولي يې تر اوسه قاتلين نه دي ((
زه دبي بي سي ديوه پخواني کار کوونکي په صفت دا ويالی شم چې بي بي سي افغان برخه دا توان نه لري چې 
دروحاني قاتلين ونيسي خو په دې کي هي شک نشته که ددغې ادارې مشران وغواړي پر افغان حکومت دروند 

  . فشهار اچوالی شي چې دروحاني قاتلين ونيسي 
ه نه ده شوې البته تر اوسه کاره ه   . ديادي شوې ادارې له خوا داسي 

ينو نورو هيوادونو کي دشهيد روحاني  ۍ په  ينو افغان ژورناليستانو په مرسته په لندن او دن تېرکال چې کله موږ د
ه نو ما  ه چې ددغه ت) ميروريس افغان (تلين لمان تنه وک لين دبي بي سي له افغان مشرتابه نه په وارو وارو غو

ي ، کور يې ودان  ه په دغه ورځ له افغان خبرياالنو سره دخواخوږي ورځ ولمان ي او ل ترل لو ته وخت ورک لمان
ه ،  ې ک ان ډاکتر صيب لطيف او دبي بي سي مرستيال مشر ايمل پسرلي دخپرونې يوه برخه روحاني شهيد ته 

ې ، دشهيد روحاني ديادي شوې ادارې ډيری همکارانو خپلي خواخوږۍ دروحاني شهي د له کورن سره شريکي ک
ل داسي  ی وي چې روحاني شهيد شو ياد خو يې ژوندی دی ،خو له بده مرغه دا ايي داسي فکر ک و  دکورن غ

  .ونه شول
البته يوه خبره چې رانه هېره نه شي هغه دا چې روحاني په خورا دقت اوايمانداري خپلو هيوادوالو او بي بي سي 

وله او هر يوه ته به يې په ورين . ار کاوه راډيو ته ک مکه نه غور تنه هم پر  هغه به تل دخپلو همکارانو يوه غو
واب وايه  ه نو ددغې . تندي مثبت  خو له بده مرغه تېر کال چې موږ په لندن کي دروحاني شهيد دشهادت تلين لمان

خه يوازي دوه کسان راغلي وو ۍ والي ادارې  هغه مهال . داود اعظمي او يوبل هم يما بارز ووپه هغوی کي يو . ن
ې  ه دوی نه ده جوړه ک ي ته نه وي راغلي چې غون که غون ايي دبي بي سي همکاران به  ماته دوستانو وويل چې 

دو چې دشهيد روحاني ياد تازه .  ه دا وشوه چې په راتلونکي کال کي به دا کار دوی يعني بي بي سي ته پرې پريک
ي  په هير کخو ل. ک   . ه بده مرغه س کال بي بي سي روحاني په 
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ه دهغه دياد تازه کولو  بله نيوکه پر پژواک خبري اژانس ده چې دشهيد روحاني دتلين په ورځ يې دخپل اژانس پر پا
ر. هي يو خبر تېر نه ک ايي دا ورته  انه هو پژواک يو افغاني اژانس دی او دافغانستان په اوسنيو شرايطو کي به 

ي پر مخ يې نن دروحاني شهيد له کورن سره  رانه نه وه چې دپا ي خو دا ورته  وي چې دروحاني قاتالن رسوا ک
ودلې وای  وخيل صيب به هم ډېر مصروف وو او ددغه خبرلپاره به يې وخت .يوه نه يوه خواخوږي  ايي دانش ک

اغلي ک. نه لرلو ه او هو دا يو حقيقت دی چې دپژواک آژانس مشر  وخيل دروحاني له کورن سره مرسته وک
اغلو همکارانو  ه دهلمند په نا ارامه شرايطوکي دروحاني فاتحې او همداراز جنازې ته والړ خو دبي بي سي  ترل ل

ی ته درات تکليف ونه ک   .تېر کال په لندن کي هم دروحاني دتلين غون
  !درنولوستونکو

ي ستاسو وکر  په وړاندي ليکم چي ايله اوس دبي بي سي دقراردادله مخي زه دنوموړې زه په داسي حال کي دغه 
ه ليکالی شم  ينو واقيتونو پرده پورته کوم . ادارې په اړه  نه غواړم چې له  . زه له خپلو پخوانيو همکارانو ډېره بخ

يني دوستان سخت خفه شي خو دا يو حقيقت دی چې په بي بي س ي راډيو کي دکار په ايي زما ددې ليک له کبله به 
ه نه ده چې دبي بي سي ډېری نور همکاران اوس هم  و خطرونو سره مخامخ شوی يم او دا هم پ ترڅ کي زه هم له 
تنو له  ېده او کله کله به دهمکارانو او دمشرتابه دغو په ډار ،خطر او ويره کي کار کوي، کله کله به خطر ناحقه پې

ېدل ايي د.  کبله خطرونه پې او ونه لري چې هغوی په وېره کي کار کوي نو ديادي خو  ا ددې خبري سره چندان ت
يني  ايي  دي او کار دي نه کوي چې ورته خطر دی خو  شوې راډيو مشران به وايي چې بيا دي نو کار پرې

يني کسان له داسي يوې ادارې سره دخطره ډک کارونه کوي چې هغه اداره يې  له مجبوريتونه به وي چې ال هم 
ه وروسته نوم هم نه اخلي    . مر

م ماخو له همدغو خپلو پخوانيو همکارانو نه اورېدلي وو چې بي بي سي دخپل اميج دساتلو لپاره ) اعتبار(زه نه پوهې
ه کيدای شي چې نن دبي بي سي راډيو اعتبارته زيان اوړي خو مخنيوی يې ډېر  رن ه کوي نو دا بيا  هره ممکنه ه

ای نن دبي بي سي خپل کارکوونکي هم . ان يې مخنيوی نه کوي ؟اسانه دی او مشر يعني کيدای شي داوريدونکي پر 
ي چې پخوا يې ورباندي کاوو ايي ددې علت به داوي چې . په دغه راډيو يعني دادارې په مشر تابه هغه اعتبار ونک

  . ددغې ادارې مشرتابه دخپلې ادارې اعتبار ته ژمن نه دي
ه اغيزه ولري خو زه هو هغوی به دا و واکې دبي بي سي پر اعتبار  ايي چې دروحاني دتلين خبر نه نشرول به نو 

ومره زيان اړولی دی ؟ البته هغه  ئ چې دغه کار دهغوی حوصلو ته  تنه وک وايم چې تاسو له خپلو همکارانو پو
ېر په خورا سختو شرايطوکي کار کوي    . همکاران يادوم چې دروحاني شهيد په 

ه ته وايي؟  انه وي چې اعتبار  ي او دا ورته رو اوډېرپوهې ئ چې ل تنه تاسو له هغوافغانانو وک   داپو
تنه کوم چې دشهيد روحاني دقاتلينو په  ه له بي بي سي راډيواو دافغان حکومته دا غو زه ديوه افغان خبريال په تو

ي  ه وک   .رسوا کولو او هغوی ته په جزا ورکولو کي دي ه
و دبي بي سي راديو مشرتابه په دې همدا تنه داده چې په خپلو ه ولو رسنيو ،خبر ياالنو اوليکوالو غو راز له 

ي  ي چې دروحاني شهيد دهيرېدلو نيت بدل ک ليکوالو .  که روحاني دبي بي سي دخبريال قرباني شو. مجبوره ک
که ز ي  موږ په هيواد کې له هرافغان خبريال سره او خبرياالنو ته په کار دي چې دا موضوع نوره هم راوسپ

ېر چلند ممکن دی    .دروحاني په 
وک رانه خفه شوي نه وي ت په دې هيله چې    .په درن

  
  پای

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


