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

  
 ۴۱۰۲/۱۹/۰۸                                                     قیس کبیر

  سلطانزویزهره یوسف داؤد خانم  رمهقابل توجه محت
 

   زهره یوسف داؤد مورد نقد قرار گرفت؟ میرمنچرا پروگرام 
خانم موصوف از جانب پورتال افغان جرمن آنالین هیچ وقت مورد تمجید قرار نگرفته های چرا پروگرام 

 است؟
 

جهت وضاحت موضوع برای خوانندگان گرامی منحیث یکی از متصدیان افغان جرمن آنالین به جواب چند 
 .فوق الذکر می پردازمپرسش 

 

 چرا پروگرام خانم زهره یوسف داؤد مورد مکث قرار گرفت؟
 

این پورتال که شامل تجمعی از خبرگان و نخبگان ملی گرا در عرصه های مختلف می باشد خود را مسؤول 
  .میداند تا از منافع ملی بقدر توانش حراست کند

 ۀنااندیشیوسف داؤد سلطانزوی یکی از برنامه های سیاسی و خیر  پروگرام های همه جانبۀ خانم بدون شک
در قبال وقایع مهم افغانستان در خدمت مردمش قرار دارد، که بقول خانم زهره، مشکل ملت ما امدادی 

چنین  ء  مگر ایفا .که حرفیست بجا ،فراوان دارد انمگر در بخش سمعی و بصری عالقمند ،نوشتاری بوده
اشخاص  انتخاب ، دقت درخواستار است کنندۀ آن ءتوجه و دقت بیش از پیش را از جانب اجرا وظیفه ای

در طرح  گردانندۀ پروگرام مسؤولیتوارد بودن و داشتن و با تخصص منحصر به فرد شان ب نظر ئصا
 باشد. حقایق گویای به نحوی که اتموضوع

 

جریان است، گروه های می کوشند با حیل، روز درین سال های اخیر که دور حساس سیاسی در کشور در 
تعویض کنند تا مفاخر سیاسی افغانستان را به هیچ « شهدا»ملی استرداد استقالل کشور را به روزی زیر نام 

برابر سازند و از انظار جامعه پنهان دارند. در حالیکه بخاطر این روز و همین آرمان، سر بازان ما، جام 
  .که مقام شان بلند تر از هر مقامی است، کم رنگ می سازند نوشیدندکسب آزادی شهادت را در راه 

 

یوسف داؤد بجای اینکه از این جان باختگان وطن با تکریم یاد کند،  و مقطع زمانی، پروگرام میرمندر همچ
اگست خویش، تمام افتخارات افغانستان را مطابق خواست گروه های متذکره در  32متأسفانه در برنامۀ 

وهش قرار داد. تا آنجایی که خود خانم یوسف داؤد به ستانیزی تذکر میدهد که: متوجه باشید فوق، مورد نک
من یک امانیست هستم. تا مهمانش آقای ستانیزی را به جایش بنشاند، ولی مهمان مذکور با بی تفاوتی نهایت 

شنوید و قضاوت کنید که برای تخدیر شنونده ها میگوید که من هم امانیست هستم. لطفا این مصاحبه را خود ب
یک امانیست چگونه ضد امان هللا خان غازی و ضد تمام منافع ملی قرار می گیرد؟ این بود سبب مکث 

  .همکاران ما به پروگرام شما خانم یوسف داؤد
 

خانم یوسف داؤد از جانب پورتال افغان جرمن آنالین هیچوقت مورد تمجید قرار نگرفته های پروگرامچرا 
  است؟

 

اکثراً با محتوای خوب پخش و نشر می شود. علت عدم تمجید پورتال افغان  خانم یوسف داؤد هایپروگرام
 جرمن آنالین، از برنامه های خانم زهره به این می ماند که: مثالً 

طیاره ای که همه روزه مسافرینش را از یک هدف به هدف دیگری انتقال میدهد، چون یک امر معمول 
ی از پرواز و یا فرود آن در میدیا به نشر نمی رسد مگر در اثر سانحه و حوادث غیر است هیچگاهی خبر

اگست خانم یوسف داؤد  32کرده باشد و یا اختطاف شده باشد. پروگرام  سقوط  اینکهمعمول و غیر مترقبه یا 
. خوردبر معنوی یک ملت های ارزش به  کهبل مادی نه به ارزش ها هم زمانی مورد انتقاد قرار گرفت که
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 تخریش، در پخش این برنامه که سبب آن که وقوع یک کوتاهی را معترف باشد بجای یوسف داؤدخانم 
 در حالیکه .کوتاهی را اخفا نماید تأریخ یک ملت گردیده است، می خواهد با گالیه از پورتال، این حقایق

خانم یوسف داؤد هم از موصوف  و برای توجیه ادعاهایش هیچگوه سند ومدرکی ارائه نه نمودمحترم ستانیزی 
  .می بردسی پروگرامش را زیر سؤال که این عمل وی پالیه است نگردید این مدارکخواهان 

 
پورتال افغان جرمن آنالین نظر به پالیسی ملی گرایانه اش همیشه دریچۀ باز برای پیشنهادات، انتقادات، 

باقی میماند. هر زمانی که یکی و یا هم امین همه نویسندگان در فضای انترنیتی بوده و چنین مضتصحیحات 
مجمعی از نویسندگان همکار و غیر همکار با پورتال، اشتباهی به این بزرگی را در یکی از رسانه های 

لش را از طریق صوتی یا تصویری و یا کتبی ببیند و به اساس لزوم دید حتمی و ملی بخواهد که عکس العم
سایت ملی به سمع هموطنانش برساند، پورتال افغان جرمن آنالین با تمام توانایی و امکاناتش در کنار وباین 

 .این هموطن ایستاده خواهد بود
در اخیر تمنی می کنیم تا در گرفتن اسم پورتال دقت بیشتر نموده آنرا به اسم خودش یاد فرمائید یعنی 

( نه اینکه )آنالین جرمن افغان و یا جرمن آنالین افغان و یا جرمن افغان آنالین(. زیرا )افغان، جرمن، آنالین
ما هم با کمال دقت می کوشیم اسم مبارک شما را که از چندین جزء مرکب است به نحو درست آن تلفظ 

کنیم خوش تان  نمائیم. و مطمئنیم که اگر ما شما را یوسف زهره داؤد سلطانزوی و یا باقی  ترکیبات آن یاد
 نخواهد آمد.


