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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   ١٥/ ٠٨/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                   تواب وهاب : ليکوال
 در راه صلح

 کاليفورنيا برای مدتی تعطيل گرديد تلويزيون جنوب
مردم و نداشتن  ب کاليفورنيا نشرات داشت به نسبت بی توجهی از جنوو  بودخانه مردمان ضد پشتون  تلويزيونی که

اگر چه مدير اين اين تلويزيون بکابل رفته بود تا از ميان  .بيننده ها و اسپانسر های پولدار نشرات خود را متوقف نمود
 نتوانست بانک  از چند موسسه اتحاد شمال به شمول کابلزشان در کابل کمک جمع آوری نمايد ج طرفداران معتبر

 .اعالنات و کمک مالی بدست آورد

تا تو بتوانی  سر خود را ميدهم(  صدا در ديموکراسی بد بوده و خوب نيست به گفته ولتر من اگر چه بسته شدن هر
 ) عقيده نيستم ل آزادی اظهار نمايی اگر چه من با تو هماعقايدت را با کم

با مردم با کمال لچکی و بی ادبی و صورت   اظهار ميداشتند در ضمن نه تنها عقايد تفرقه انداز خودرا تلويزيون  اين
ملی افغانستان   لطيف پدرام اعليحضرت امان اهللا خان را که قهرمان مثال وقتی آقای طور.مسخره آميز رفتار می نمودند
ی از مجريان مريض اين تلويزيون همان روز توسط يک  توهين نمود،عمار انگليس است تو ممثل آزادی افغانستان از اس
عقايد الطيف  اينجانب تلفون کردم و به آقای مجری برنامه گفتم من به. او را تحسين نمود  خود با وی مصاحبه نموده

اما توهين و لچکی را مردم . اهللا خان فکر ميکند  او حق دارد چه در باره اعليحضرت امان. پدارام احترام دارم 
 آقای  .اظهار دارد  وی بايد اظهارات خود را جنتلمنانه و با شخصيت. ملی خود قبول ندارند  افغانستان به يک شخصيت

 که پدر لعنت گفتن مهم نيست وی  .پشتون خوانده و حتی اظهار داشت مجری برنامه قهر شده با لعنت و صدای بلند مرا
 هم گفته با غضب و چيغ از من خواست تا دوس  آقا اظهار نداشت که مولوی  گفت که مولوی هم پدر لعنت گفته ؟ حتی

 . ديگر تلفون نکنم

کسانی که اين . شده اند  همه لچکی قابل ديدن است ؟ نميدانم اين مردمان عقد مند و بی ادب از کجا آيا تلويزيونی با اين
ون لطفآ ادب و قماش هستند نصيحتی برای آقای صاحب اين تلويزي نوع آزادی های بيان را پشتيبانی ميکنند از همان

درست اظهار بدارند از لچکی و بی  را در آينده با خود داشته باشيد تا نظر شانرا با ادبانه و مانند آدم های اشخاص با ادب
 .تاثيری بر شنونده ندارد ادبی کاری ساخته نيست و گفتار آدم لچک

 


