
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنال
 maqalat@afghan-german.de 

  
  م٢٠٠٨ / ١۶د فيبروري        هالند،       انجنير زکريا پوپل

  
  

  افغاني روڼ آندو ته وړانديز
  

و، مجلو او  پا ونو، ور ي ساي ول هيواد وال خبر دي، په دا وروستيو وختونو کی په يو شمېر انترنې ه چي  ن لکه 
لويزيونو کي، دافغانستان داطالعاتو او کلتور و انو او  زارت د هغه اقدام په وړاندي، چي دنوموړي يني راډيو

ودل سوي دي ونونه  من او کينې نه ډک غبر . وزارت دصالحيتونو اودندو په چوکاټ کي تر سره سوی دی، دد
ل سو، چي  اغلي محمد مححق له خوا هم خبر ورک ه  دمشر  ه کي دکلتور او مذهبي چارو جر آن په ولسي جر

ا ې پورته ياد سوي کميسيون ته داطالعاتو او کلتور وزير  غلی کريم خرم دراتلونکي سې شنبې په ورځ دولسي جر
ي تني وک و نورو موضوعاتو په اړوند ترې پو . وربلل سوی دی، چي ددغه اداري مجازاتو او دده له قوله دشپ

يو صالحيت دی، چي وزيران او نور اړوند کسان دتخطيو ه  ې داستازو او جر  او غلطيو په اصًال داد ولسي جر
خو اوس خبره داده، چي وکيالن اساسي قانون مني که نه ؟ که ئي نه مني ، نو بيا خو خبره مالومه . خاطر ور وبولي

ه کي استازی نه وي، بلکي ديو هيواد داساسي قانون نه منل او  ه او مشرانو جر ده،  چي نه يوازي بايد په ولسي جر
ونه جرم دی  ې ده چي نه يوازي اساسي قانون به خپله دا په داس. دهغه نه سرغ ي حال کی دی چي دوی لوړه ک

ارنه هم کويعملي کوي، بلکي د که چېري اساسي قانون مني، نو بيا خو بايد نه يوازي . هغه پر سمه اجرا به 
ي بلکي هغه وستايي چي داساسي قانون سم  تني ونه ک اغلي خرم نه دملي ترمينالوژی دتعميم په خاطر پو پلي د

لې ده   کولو ته ئي مالت
  

ند  ر انونو او ادارو ته په ليکونو او ايمېلونو کی خپل دري  زما وړانديز افغاني روڼ آندو ته دادی، چي الندنيو ُار
ي    :ک

ي  ه  ته ليکونه او ايمېلونه ولې ې دکلتور او مذهبي چارو جر ه  . ( ـ دولسي جر که چېری دنوموړي جر
ي، چي ددوی دايمېل ادرس ونه ي او هيله ترې وک ې دنورو استازو په ادرس ئي ولې  لري، کېدای سي دولسي جر

ه  ته ورسوي    ).ليک يا ايمېل نوموړي جر
ې استازي بايد داساسي قانون او نورو قوانينو دسم  ې او مشرانو جر تل سي، چي دولسي جر دپارلمان نه دي وغو

ه، نه يوازي ارنکو په تو ي، بلکي بايد دکابل او نورو واليتونو پلي کېدو د ار وک ين  دملي ترمينالوژی پر پلي کولو 
ي  امونه پورته ک و لپاره هم جدي  تو ژبه دزده ک   . په  پوهنتونو کي په پ

ل سي او  ـ بي بي سي راډيو ته دبي بي سي راډيو د دري سرويس د افغاني ضد دري  په وړاندي احتجاج ليکونه ولې
ي دافغانانو او افغاني کلتور په خالف دبي بي سي هيله ترې  و افغان ضدو کسانو ته ددې وخت ورنه ک وسي چي يو 

ي  که چېري ددوی مخه ونه نيول سي نو افغانان به هغه دبي بي سي راډيو او دبريطانيې . راډيو له الري کمپاين وک
ي او دا کار به هم دبي بي سي راډيو لستان دهيواد حيثت ته دافغانانو په مېن کي ډېر دحکومت رسمي دري و  او ان

ي  ول افغانان  به خواشيني ک وليز ډول  آن دا کار کوالی سي په افغانستان کي د نوموړي هيواد . زيان ورسوي اوپه 
ي  تنه دي وسي چي دغه ډول کسان دبي سي راډيو نه ليري او اجازه ورنه . پر سرتېرو هم منفي اغيزه وک غو

ي ک دبي بي سي راډيو بايد په خپلو خپرونو کی دافغانستان اساسي قانون او . ي، چي افغاني ضد تبليغات وک
ي چي بي بي سي غواړي . دافغانستان ملي ترمينالوژي په نظر کي ونيسي  که داکار ونه سي نو افغانان به فکر وک

وني او ملي اختالفاتو ته ولمسوي    .يني کسان دقانون نه سرغ
  pashto@bbc.co.uk  

ردېزي پر افغاني ضد  اغلي  ه د ې تو ان ل سي او په هغو کي په  ـ المان ږغ راډيو ته هم احتجاج ليکونه ولې
تنه وسي چي د دويچويلي راډيو او دالمان هيواد حکومت . دري نيوکه وسي  ه غو ين په دغه احتجاج ليک کي هم په 

ي، چي يوشمېر مغر ي بايد اجازه ورنه ک نوموړی په ډېره سپين . ض کسان ددوی دراډيو نه افغاني ضد لمسوني وک
ي . ستر دافغانستان په ملي مسائلو کي مداخله کوي  . دی کوالی سي خپل شخصي نظريات دنورو الرو نه بيان ک

تنه ترې وسي چي مو. خو هغه نبايد دالمان ږغ راډيو دخپلو شخصي او تخريبي موخو لپاره وکاروي  ږ غواړو پو
يو په شان  منه ک ينو افغان د پوه سو چي دالمان ږغ راډيو او دالمان حکومت دافغانستان په کورنيو مسائلو کي د

ه ؟ ن   خصمانه دري لري که 
pashto@dw-world.de  
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ولو ايميلونو يوه کاپي  ل سي ) سي سي ( ـ د   . دي داطالعاتو او کلتور وزارت او دولسمشری دفتر ته ولې
  
  :  اطالعاتو او کلتور وزارت دايمېل ادرس   د
  h.n@moic.gov.af  

hameednasry@yahoo.com   
  :        د ولسمشری دفتر دايمېل ادرس 

spokesperson@afghanistangov.com                                                                           
ولو افغانانو  نه داده ، چي داسي کار ته الس ونه واچوي ، چي هغه دافغانانو حيثيت ته زيان په اخر کي مي هيله د

  .ورسوي 
   په مينه او درناوی،

  
  پای

 
  
  
  
  

 


