آﯾﺎ رﺳﻨ د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯿﻨﻮي؟
درﯾﻮ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﯾﻌﻨ د ﺑﻠﺦ د ﻋﺪﻟﯿ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺎﻏﻠ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﺒﺎح ،د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﻗﺎﻧﻮن د
واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ د ﭘﺮوﺮام ﻣﺸﺮ ﺎﻏﻠ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ او ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﻪ او ﻣﺪﻧ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﯿﺮﻣﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﯿﻤ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻏﻮﻧه وﯾﻨﺎوې وﮐې
او ﺧﭙﻠ ﻧﻈﺮﯾ او ﭘﻮﻫﻪ ﯾ د وﻧﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾ ﮐې .ﭘﻪ ﺗﯿﺮو ﭘﻨﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﯾﺎ.
ﺎﻏﻠ ﻣﺼﺒﺎح ﯿﻨﺎر وﮐ» :د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ رﯾﺘﯿﻨ واک ورﮐﻮي او ﻫﻢ دﺳﭙﻠﯿﻦ او ﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﯿﻨﻮي .دا ﻣﯿﯾﺎ ده ﭼ دﻏﻪ
ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ رﺳﻮﻻﻟ ﺷ .«ﻧﻮﻣﻮړي زﯾﺎﺗﻪ ﮐه» :د ﻣﻮﻧ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﻏﻮﻧې ،د ﭘﻮﻫﺎوي ﺻﺤﻨ ،روزﻧ او ﻧﻮرو ﭘﻪ اړه
ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻢ ﭼ ﻣﻮﻧ د رﺳﻨﯿﻮ د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﻟﻪ ډﯾﺮې ﻧدې ﻧﻪ ﯾﻮﺎی ﮐﺎر ﮐﻮو .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ،ﻏﻮاړم ﻫﻐﻮی وﻫﻮم ﭼ ﭘﻪ دې ﻻره ﮐ ﻣﺨﻪ
ﺷ ،اﻗﺪام وﮐي او د ﺧﻠﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي د ﮐﭽ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐ ،ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ،ﻧﻮي ډﯾﺎﻟﻮﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړي«.
ﻣﯿﺮﻣﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﯿﻤ د دې ﭘﻮﺘﻨ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭼ رﺳﻨ د ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻮﻣﺮه ﻟﯿﻮال دي ،ﺧﺒﺮې وﮐې» :ﻣﯿﯾﺎ د زﯾﺎﺗﻮ ﻧﻨﻮﻧﻮ
ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ﺧﻠﻮ ،اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ او ﻧﯾﻮاﻟ ﻮﻟﻨ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﯾﻮه ﭘﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻮي .دوی ﺧﻠ ﺧﺒﺮوي او او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ وﺳﯿﺎ ورﮐﻮي ﭼ
ﺗﻮﻗﻌﺎت وﻟﺮي او دوﻟﺘ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ وﭘﻮﺘ ﭼ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﻮاﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﮐي«.
د ﭘﻮﺘﻨﻮ او ﻮاﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐ د ﻣﻠ او ﻣﺤﻠ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮﻧﻮ ،راډﯾﻮﺎﻧﻮ او ورﭙﺎﻮ د  ۷۰ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺨﻪ
ﭘﻮﺘﻨ وﮐې.
"د رﺳﻨﯿﻮ د  ۲۰۱۷ﮐﺎل ﻏﻮﻧه – د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﯾﺎ ﻮﻟﻨﯿﺰه دﻧﺪه" د ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻏﻮﻧه ﯾﻮه ﺳﻠﺴﻠﻪ ده ﭼ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﭘﺮوﺮام او ﺳﻨﺠﺎ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺟﻮړﯾي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻏﻮﻧو ﮐ د دوﻟﺘ ﺳﺘﻮر ﮐﺎﭘﻮﻫﺎن ،د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ اﺳﺘﺎزي ،ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻣﯿﯾﺎ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠ ﭼ د ﻣﻬﻤﻮ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وﮐي .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې  ۱۴ﻏﻮﻧې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ او ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﮐ ﺟﻮړې ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﻫﺮه ﻏﻮﻧه
ﮐ د رﺳﻨﯿﻮ ﺷﺎﺧﻮا  ۸۰اﺳﺘﺎزي ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠ.
Teaser text:
د دې ﻏﻮﻧې ﻣﻮﺿﻮع داوه ﭼ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﭘﻮﻫﺎوي د ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ رﺳﻨ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﻨﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د
ﭘﻮﻫﺎوۍ د ﮐﭽ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐ وﻧه اﺧﯿﺴﺘﻼی ﺷ؟ د ﻏﻮﻧې ﭘﺎﯾﻠﻪ داوه ﭼ ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ اﻓﻐﺎن ﻣﯿﯾﺎ د ﺧﻠﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي د ﮐﭽ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐ د
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ وړ وﻧه اﺧﯿﺴﺘ ده ﺧﻮ دوی ﮐﻮﻻی ﺷ ﻻﻧﻮرې ﺳﺮﭼﯿﻨ ﭘﻪ دې ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐ وﮐﺎروي .درﯾﻮ ﺣﻘﻮﻗ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او د  ۷۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ
ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻏﻮﻧه ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘ وه ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ ﭘﻪ ﻻره ﮐ د رﺳﻨﯿﻮ د رول ﭘﻪ ﺑﺎب
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