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 1تر 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

                                                ۲۷/۰1/۲۰1۵                                           منګل مرجان ګل ډاکټر

 ډوبیږی بیړۍ پښتنو
 

دا د عبدلباری جهانی صاحب وینا ده چی چی د شعر په ژبه یی پر افغانانو باندی د خبرداری غږ کړی دی او وایی 

 چی غږ می اوری او کنه پښتنو بیړۍ ډوبیږی.

 

د رسنیو له الری خبر شو چی ډاکټر صاحب اشرف غنی ښاغلی او منلی ستر شخصیت عبدالباری جهانی د افغانستان 

د اطالعاتو او کلتور وزارت ته د وزیر په صفت نومولی دی. موږ د اشرف غنی دغه نیک اقدام د افغانستان لپاره د 

رو هیله ده چی د افغانستان ولسی جرګه بدون له کوم افغانستان د اطالعاتو او کلتور په برخه کی یو لوی بری شما

 دلیل جهانی صاحب ته د اعتماد رایه وکړی.

 

نوموړی پوست ته د جهانی صاحب نومول موږ لومړۍ جهانی صاحب ته او بیا د افغانستان ولس ته مبارک وایو، 

اره د یو ریښتنی خواخوږی خدای پاک د وکړی چی جهانی صاحب پر همدغه چوکۍ وټاکل شی تر څو د افغان ولس لپ

 په توګه د چوپړ مصدر وګرځی.

 

پدی خاطر چی د جهانی صاحب د شخصیت ، پوهی او د هیواد سره د مینی چی په ښاعلی کی موجود دی د افغانستان 

ټول ولس ته ښه پته ده ضرور نه ده چی موږ ورباندی نور بحث وکړو. خو زموږ په ګمان چی افغانستان د ا څلور 

یوازی د سیمی او یا لری هیوادونو سره په مختلفو جګړو کی لکه) چریکی، استخبراتی، اقتصادی ،  لسیزی نه

مافیاوی( خواوو کی الس او ګریوان دی بلکی هیواد او ولس مو هم تر سخت کلتوری یرغل او یا جګړی الندی 

په همدغه جګړه کی د راغلی دی. نو زموږ په ګمان به جهانی صاحب په ننیو شرایطو کی مساعد کس وی چی 

همدغی جبهی قوماندانی په الس کی واخلی تر څو زموږ د افغانستان ژبی، او کلتور د یرغلګرو وژغوری. د بی 

 مسولیته رسنیو او خپرونو مخه ونیسی.

 

ی همدا نن که موږ د افغانستان رسنیو ته ګورو نو ډیری یی د خپلی کمپلی پښی باسلی دی قانون او اصولو ته پام نه کو

هر چا یو تلویزون ،راډیو او یا اخبار د بیان د ازادی تر چتر الندی خالص کړی دی بی مسولیته خپرونی کوی او 

داسی افرادو او اشخاصو ته یی د خبرو موقع ورکړی ده چی د پردیو په چوپړ کی د افغانستان ملی ګټی په رڼا ورځ 

ولسونو تر منځ تعصب او نفاق ته لمن وهی خو داسی  تهدید کوی، ملی شخصیتونو ته بد رد وایی د افغان وروڼو

 څوک نه پیدا کیږی چی تری نه وبوښتی چی ال ال دا ته څه کوی؟

 

همدارنګه د افغانستان تصویری رسنۍ داسی فلمونه، ډرامی او سرییالونه خپروی چی زموږ پر ځوان نسل منفی اثر 

د نه وی چی ځینی تلویزیونونو خو خپلی ژبی له سره  غورځوی او د همدغه نسل راتلونکی ته لوی خطر پیښوی باتی

 پریښی دی افغانانو ته پر ایرانۍ ژبه خپرونی کوی عواړی چی د افغانستان ژبی له منځه یوسی.

زموږ په ګمان د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت ته به جهانی صاحب ځکه وړ شخص وی چی د رسنیو لپاره 

و کی ناعړی ونه کړی او په سمه توګه به یی پلی کړی. موږ باور لرو چی په جهانی صاحب به د قوانیونو په پلی کول

کی دا وړتیا شته چی د همسایه هیوادونو په ځانګړی ډول ایران او پاکستان چی زموږ ژبی او کلتور ترینه تهدید کیږی 

 د کلتوری یرغل مخه ونیسی.

 

جهانی صاحب ته د اعتماد رایی ورکړی تر څو د اطالعاتو او موږ بیا هم د افغانستان پر ولسی جرګه غږ کوو چی 

 کلتور وزارت ټولی چاری په ښه توګه بر مخ یوسی.

په اخیر کی موږ جهانی صاحب ته د اطالعاتو او کلتور د وزیر په توګه د دغه درنی دندی ورپه عاړه کیدلو، له 

 انی کوو.واړندی تبریکی وایو او د لوی خدای پاک څخه ورته د بری دوعاګ
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