
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 
   ۲۱۲۳۲۲۲/۳۲          منگلفاروق 
                                 

 ګړنیزی خبری اتریو
 

 د ،نوښا   پاه  افغانسااا   میايووتی   د چا   ،ده موضاو   کنفاران   ورځنا   دوه هغاه  د دا پیاوړتیاا  اترو خبرو وګړنیزو د
 او افغانسااا   هل  ک  کنفران  دغه په ،شوی رابلل ک  بادآ اسالم په همکارۍ په ادارو ووشمېرنورو او پوهناو  پیښور
 کنفاران   د چا   ،ده اخیساا   برخاه  پکا   پوهاانو  اشخاصواو سیاس  غړوو، ټولن  مين  د خبرواالنو، شمېر ګڼ پاکساانه
 د کا   لومړواو  پاه  کنفاران   د .وکاړ   خبار   هراړخیاز   مسااولو  اړوناي  پاه  ساول   د ک  ورځو دوو دغو په به ګډونوال
 و  ترڅنګ او وواوه راغالس  ښه ته ګډونوالو کنفران  د ها ج ډاکټرشاه ی ئر پوهنځ  ژورنالیزم د پوهناو  پیښور

 حیاات   لپاره سیم  د چ  ،موضو  شو  ټاکل په لپاره کنفران  د  د او اغیزمناوب ،اهمی  په کنفرانسونو ډول د  د
 پاه  هام  وا   وړاناي   د  لاه  چا   ،وکاړه  مننه ډوره هم څخه افغانساا  میيووتی  د جها  شاه ښاغل  .واچوله رڼا ده مسله
 چا   ،رابلل  کنفرانسونه کیږ  لیيل اړتیا جي  ورته مهال دا چ  ،تړاو په سول  د ډول ځانګړ  په مساولو مهمو ورته
 ښاااغل  ،وکااړ  ځاااځ  ياهللمشاارحمی میاايووتی  افغانساااا  د خباار  پیلیااز  تااه کنفااران  .د  شااو  ثاباا  اغیاازم  ډواار

 شاپږم  دا او وکاړ   ځلا   هلا   جاي   لپااره  ټینګښا   د ساول   د ترڅاو  ،کاړ   هڅاه  تال  افغانساا  میيووتی  ،ووول ځاځ 
 د ګاډونوال  تا   بال  کنفاران   د. راباول   وا   موخاه  پاه  پیاوړتیاا  او تاياوم  ټینګښا ،  د خبارو  د ساول   د چ  ،دی کنفران 
 وا   ارزښا   پاه  موضاو   شاو   ټاکال  د لپااره  کنفاران   د چا   ،وه الجما  ناصار  ډاکټار  پروفیسر ی ئر پوهناو  کوهاټ

 بېالبېلااو لااه مهااال دا چاا  ،پښاااانه ډول ځااانګړ  پااه قومونااه هغااه ،ووواال نومااوړ  .وکااړ  خباار  جااام  او هراړخیاز  
 څناډ   واو   ځاا   نړۍ ټول  له دوی د ، زوږول  ک  چاپیروال خپلو په الس لوی په دوی و  شمېر وو کړوږ  ساونزو

 جناګ  د تاه  ناړۍ  ناور   او دی کاړی  پېال  حرکا   مسیر بل پرووه تر  دوی ده روانه پرمخ چ  ،نړۍ نوره وا کړی ته
 پاه  چا   ،رواناه  ووناا،  پاه  سارچین   د .لارو  حضور ځمکه پي  او وو ژوني  موږ ګواک  چ  ،ښاوو داس  الر  له کولو
 هاار او و  ورکااړی السااه لااه رول خپاال پکاا  لوبغاااړ  هاار چا   شااو ، ورتااه تااه ډراماا  هغااه ده روانااه کاا  سایمو  د 

 ،وووال  ټینګارساره  پاه  جمال ناصر ډاکټر پروفیسر .راڅرګنيوږ  ک  ډرامه په ک  رولونو بېالبېلو په ځل  څو لوبغاړی
 کا   برخاه  هاره  پاه  ساره  ناړۍ  ناور   لاه  کاړ ،  ناه  جاوړ  ځانوناه  پښااانه  ډول ځاانګړ   په ،خل  سیمو هغو د چیر  که

 باه  کا   سیمو په او به کیږ  زورول ،و  جګړ  جنګ به ک  سیمو په وید د بيتر به د  نوله کړ  ونه سیالۍ سالمه
 لاه  سایم   خپلا   ،وژغاور   ځاا   سااونزو  د  لاه  چا   ښااو ،  تاه  دوی املاه  هماي   لاه  کیاږ   ناه  پرمخااګ  ډول هاې   وا  

 بال  ت  وو برخ  لومړۍ د کنفران  د .کړ  رامنځاه چاپیروال سوکاله او امنه پر ته نسل راتلونک  او وژغور  ورانۍ
 خباار  مساااولو نااورو او درول رساانیو د ،اړوکااو د افغانساااا  او پاکساااا  د واا  تااه ګااډونوالو کنفااران  د چاا  ،نوالګااډو

 پااه برنااامو ډول د  د هاام کاا  خباارو خپلاو  پااه نومااوړ  ،وه زردشاا  شاام  ساافار  افغاا   د کاا  بااادآ اسااالم پااه وکاړ  
 او خلکاو  د هېوادوناو  ګاوناډوو  دوو دغاو  د ډول ځاانګړو  په اړوکو ترمنځ خلکو د چ  ،ووول او واچوله رڼا اغیزمناوب

 ټینګښا   د ساول   د ترڅاو  شا   ډواره  هام  د  تار  درشاه  راشاه  شا ،  پیاوړ  هم د  تر باوي اړوک  فعاالنو د ټولن  مين 
 کلوناو  تېارو  پاه  ،وووال  نوماوړ   .وکاړ   ځلا   هلا   شاروکه  پاه  لپاره ټینګښ  د سول  د او واخل  ګامونه اغیزم  لپاره
 الره پاه  برناام   ګاډ   فعاالینو  د ټاولن   ماين   او ناسااو  ،راتاګ  او تاګ  د خلکاو  د چ  ،کړی وه نه پام چا ته مسل  دغ 

 دواړو د چاا  ،شااوی بروااالۍ پاارد  برواايه ډوااره تاار او کااړی اغیاازم  ډواار کاا  برخااه د  پااه میاايووتی  چاا  ،واچااو 
 ووال  چا   دا ،خباره  پاه  زردشا   ښااغل   د .راوبلا   ناساا   ګاډ   مانځ  تر دغړوو ټولن  مين  او ژورنالیساانو د هېوادونو
 هام  لپااره  سیم  او پاکساا  د بلک  نه لپاره افغانساا  د وواز  دا د  مهم لپاره افغانساا  د کلونه راتلونک  چ  ،کیږ 
 مشاارکو  ګاډو  ټولاو  او ورکاړ   ساره  الساونه  لپااره  هاوار   د سااونزو  ټولاو  د ګاډه  پاه  لاه  ولساونه  باوي چ  ،د  مهم ډور

 اغیازه  ښاه  هام  باناي   ډوپلوماساۍ  رسمۍ او اترو خبرو رسم  په لړۍ دغه نګهر هميا او کیږد  ټکی پای د ته ساونزو
 او غاړ   ټولن  مين  د ،سیاسیو  ژورنالیساانو، افغا  ځل  څو ک  موده څه تېره په چ  وکړ، وړانيوز نوموړ  .کو 
 ناساا   ساره  غړواو  لاه  صانفونو  ناورو  او ژورنالیسااانو  لاه  خاوا  پاکساان  د ک  خاوره په پاکساا  د کسانو شمېرنورو وو

 سافر  تاه  افغانسااا   غاړ   او اسااز  صنفونو بېالبېلو د هم څخه وخوا پاکساا  د باوي ش  غښال  لړۍ دغه داچ  ،کړ 
 پاه  چا   ،وغوښاال  هام  وا   څخاه  حکوما   لاه  پاکسااا   د څناګ  تر د  د .ش  غښال  هم نوره ال لړۍ دغه ترڅو وکړ 
 ،ده الزماه  ناو  ش  خبر څخه حاالتو له هېواد خپل د چ  ، لر اړتیا ته د  دوی او د  میش  مهاجر لکونو په پاکساا 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 مشاارخالي ټرسا   پاچاخاا   د وروسااه  .ورکاړ   اجاازه  نشاراتو  د تاه  چینلوناو  و  ټا   افغاا   د کا   پاکسااا   پاه  دوی چا  
 بلکا   نشاه ساونزه ډول هې  ترمنځ اوسېيونکو د هېوادونو دواړو د چ  ،ووول او وکړ  خبر  ته ګډونوالو هم حسی 
 ژورنالیسااا   او ټولنه مين  .کو  هڅ  خونيواوب د ګټو خپلو د اړخونه ټول چ  ،ده کچه په دولاونو د نزهساو اساس 
 پرضاي  پيواي   نااوړه  د  د باواي  لار   څخاه  اوبال  واوه  لاه  وا   خلا   هېوادوناو  دواړو د چا   ،تصاور  غلا   او باي  هغه باوي

 ورپساا  .شا   لوبااولی رول سااه برج هام  درشااه راشاه  تاارمنځ خلکاو  د لپااره  هااوار  د سااونز   دغاا  د ،وکاړ   مباارزه 
 چا   ،سایمه  دغاه  پاه  ،ووول نوموړ  وکړ  خبر  لیوال عبيالغفور مشر مطالعاتو ویزو سیمه د افغانساا  د ته کنفران 

 سیاسااونه  واړه او د  شاو   قرباان   ګټو د عقیيه او اخالق دو ، ،عاطفه لکه شیا  اساس  څلور دی بل اور پر مهال دا
 د  په چ  ،نيه شون  و  نه شوی محوره انسا  سیاس  ک  سیمه د  په ترڅو ،لووو نوموړ  .څرخ  پرګټو وواز 
 ژوناي  را ارزښااونه  دغاه  باواي  ژورنالیسااا   او ټولناه  مين  زواتو ، لیوال ښاغلی .ش  قاوم ثبا  او سوله د  ک  سیمه
 پاه  سایم   د چا   ده ون نوش شو ماوجه ته مساولو دغو چیر  که او کو  نه پام ته مسل  دغ  دولاونه چ  ،ځکه کړ 
 وا   پښاو  پاه  او ولار   درنااو   تاه  ارزښااونو  دغاو  چ  ،ده اړتیا ته کسانو داس  دلاه او ش  هوار  ساونز  ټول  کچه

 کا   ورځاو  دو د  پاه  او و  روا  پور  ورڅو دوو تر به کنفران  .ورکړ  برتر  ګټو په ته شیانو وادو او  ودرو 
 باه  چاارو  الرو هغاو  پاه  او شروکو  سره نظرونه موخه په پیاوړتیا ال د اترو خبرو د سول  د ګډونوال کنفران  د  به

 جګاړه  جناګ  پکا   مهاال  دا چا   ،کا   سایمه  د  پاه  ترڅو کړ  پیاوړ  اتر  خبر  سول  د  ش  کوالی چ  ،غږوږ 
 ډوار  چا   ،رابللا   کنفرانساونه  ورتاه  افغانسااا   میايووتی   هام  وړاناي   د  لاه  چا   ،ده واادولو  د .شا   قااوم  ثبا  او سوله
 لساااګونو پاااه افغانسااااا  او پاکسااااا  د چااا  کاااړ ، جاااوړ  هااام برناااام  داسااا  وااا  څناااګ تااار او شاااو  ثابااا  زم اغیااا

  .  اخیسا  برخه پک  ژورنالیساانو
 

 

 
 

 په" وګړنیزو خبرو اترو پیاوړتیا " مشر، د  رکزممه اوزو څیړنود د ښاغلی عبيالغفور لیوال د افغانساا  د س
 (لومړی د ښی الس له خوا)کنفران  کی 

 


