
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

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

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۱/۱۱/۲۰۲۲                  پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 « ژورنالستانو سفر DR newsافغانستان ته د ډنمارک د »
 

 او د قلمالر ټولنې په باب د یو مستند فلم خبره
 

 لومړۍ برخه 
 

 ډنمارکۍ ژورنالسته 
 

 پوک دامسگارد اندرسن 
 

(Damsgård Andersen Puk ) 
 

 
 

کال د اگست میاشتې په اوږدو کې چې په افغانستان کې کوم سیاسي ــ نظامي بدلونونه رامنځته کېدل، په   ۲۰۲۱د  
( تلویزیون تکړه ژورنالسته پوک دامسگارد DR newsهماغه وخت کې د ډنمارک د شاهي هېواد د ډي ــ ار نیوز ) 

( هم له خپل ټیم سره په افغانستان کې وه او هلته یې څو والیتونو ته  AndersenPuk Damsgårdاندرسن )
سفرونه هم کړي دي. دلته به د دې ژورنالستې د سفرونو لنډ رپوټ او په کندهار والیت کې د معارف د ترویج او  

دنه او د دې ټولنې په  سره لی   مطیع هللا ویسانوي نسل د روزلو د یوې مهمې ټولنې )قلمالر ټولنه( له مسؤل ښاغلي  
( اندرسن  دامسگارد  پوک  ژونالستې  ډنمارکۍ  مشهورې  د  لومړی  خو  وڅېـړم،  خبره  فلم  مستند  یوه  د   Pukباب 

Damsgård Andersen) پېـژندنه: 
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 لنډه بیوگرافي: Puk damasgardژورنالسته  « DR newsډنمارک د تلویزیون »د 
 

(  یوه ډنمارکي ژورنالسته او لیکواله ده. دا ډنمارکۍ Puk Damsgård Andersenپوک دامسگارد اندرسن )
ــ    ۱۹۹۹  ( نېټه زېـږېدلې ده. لومړي یې د۱۸ام کال د سپتمبر میاشتې پر اتلسمه )  ۱۹۷۸ژورنالسته او لیکواله د  

ام کال کې د ډنمارک په   ۲۰۰۷کلونو په واټن کې درې کاله د تمثیل په برخه کې زدکړې وکړې، بیا یې په    ۲۰۰۱
څخه د ژونالیزم په څانگه کې لیسانس سند ترالسه «  i Odense Syddansk Universitetفون جزیره کې د »

 کړ. په یوه ازاد پوهنتون کې یې د عربي ژبې او د منځني ختیځ د مطالعاتو په برخه کې زدکړې وکړې.
 

یو ځل یې د یو ماموریت په ترڅ کې څه موده نړیوال سفرونه پیل کړل او د افریقا له کپیټون څخه یې  استرالیا ته  
 رپوټونه ورکول. 

 

( په نامه د ډنمارک یوه سهارنۍ ورځپاڼه کې یې د ښوونې  Posten-Jyllandsتر فراغت وروسته د یولند پوستین )
 او روزنې په برخه کې کار پیل کړ، خو وروسته ترڅو میاشتو مستعفي شوه.  

 

ام کال راپه دېخوا  ۲۰۱۳ام کال نه راپه دېخوا په منځني ختیځ کې ژوند کوي، لومړی په بېروت او له  ۲۰۰۸هغه له  
 نړیوالو ورځپاڼو له پاره کار کوي او د یوې ازادې خبریالې په توگه د:  د مصر په قاهره کې ژوند کوي. د څو 

 

 (، DRــ »ډی ار« یا ډنمارک رادیو )
 

 (،  Posten og-Jyllandsــ یولند پوستین سهارنۍ ورځپاڼه )
 

 ورځپانې له پاره کار کوي. Kristeligt Dagbladــ او د 
 

 ام کال کې له سوریې نه د خپلو رپوټونو او د:  ۲۰۱۵هغې په 
 

 ( Ser du månen, Daniel»دانیاله ایا ته سپوږۍ وینې؟« )
 

 « په نامه یوه جایزه وگټله.Cavlingprisپه نامه خپل یوه کتاب  په پار د »
 

( په باب له الندني  Puk Damsgård Andersenدرانه لوستونکي کوالی شي چې د پوک دامس گارد اندرسن )
 لینک څخه ال زیات معلومات ترالسه کړي:  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Puk_Damsg%C3%A5rd    
 

 
 ډنمارکۍ ژورنالسته او لیکواله پوک دامسگارد اندرسن 

اسالمي قوانینو سره ځکه بلده ده چې په اسالمي هېوادونو کې دا ډنمارکي ژورنالیسته په عربي ژبه ښه پوهېـږي، له 
د کار ښه اوږده مخینه لري. ښایی د همدغو امکاناتو له مخې یې افغانستان ته په داسې کړکېچنو حاالتو کې سفر ته  

 زړه ښه کړی وي. 
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ام کال کې هم افغانستان ته سفر کړی و، خو په هغو ورځو    ۲۰۰۴( په  Puk damasgardډنمارکۍ ژورناسته )
 کې هم په کابل کې وه چې طالبانو د دویم ځل لپاره په افغانستان او کابل باندې د خپل واک د ټینگولو په هڅه کې و.  

 

جال رپوټونو   مه د دوو   ۱۵مه او د اگست په    ۱۳ام کال د اگست په    ۲۰۲۱له کابل څخه د    Puk damasgardاغلې  
 په ترڅ کې د افغانستان  له کابل او مزار ښارونو نه د هغه وخت د حاالتو رپوټونه ورکړي دي دي: 

 

دا ډنمارکۍ ژورنالسته د افغانستان ځینو والیتونو ته هم سفرونه کړي دي لکه کابل، کندهار او مزارشریف. ما )آصف  
ه لیدلي او لوستلي دي او د کندهار د ښار د سفر په باب مې بهاند( یې د کابل او مزارشریف د سفرونو لنډ رپوټون

 دی: رپوټاورېدلي دي. دا یې افغانستان ته د سفرونو لنډ 
 

 ام کال د اگست دیارلسمه: ۲۰۲۱»د 
 

پرمختگونه کړي دي، دې جنگیالیو یوازې په یوه  نن په افغانستان کې طالبانو په څو لویو ښارونو کې د پاملرنې وړ  
 اونۍ کې د څو لویو ښارونو مرکزونه نیولي دي.

 

د طالبان په راتگ سره په زرگونه افغانان بېځایه او اواره شوي دي، خو پالزمینه تراوسه هم د دولت ترکنترول الندې  
 نترول ورباندې ټینگ کړ.ده. له شمالي والیتونو څخه ډېر خلک هله وتښتېدل چې طالبانو خپل ک

 

ډېره زورونکې ده چې د خلکو حالت ته وکتل شي، په تېره چې له ښځو سره په خبرو کولو کې د دوی له حاله څوک  
خبر شي. کله مې چې له دوو ښځو نه د حال پوښتنه وکړه، هغوی راته وویل چې زموږ زدکړې او په دولت کې د  

 کار مخینه ښایي موږ ته خطر پېښ کړي.
 

 د طالبانو بریالیتوب د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پایله کې رامنځته شو.
 

ام کال کې لیدلی و. د خلکو   ۲۰۰۴ننی افغانستان له هغه افغانستان سره ډېر توپیر لري، کوم چې ما په لومړي ځل په  
ړنې د بربادېدو په حال له خبرو او له عیني حالت نه چې ما لیدل، له ورایه ښکارېدل چې تېرې شل کلنې السته راو

 کې دي...« 
 

 
 ام کال د اگست دیارلسمه نېټه ۲۰۲۱دامس گارد په کابل کې د 

 

 انځور کړی دی:   داسېام کال پر پنځلسمه باندې د کابل حال  ۲۰۲۱دوې ورځې وروسته د  
 

 ام کال د اگست پنځلسمه: ۲۰۲۱»د 
 

سره ــ سره طابانو یوازې په یوه    د امریکایانو او لویدیځ تر شل کلن حضور وروسته او د میلیاردونو ډالرو مصرف
 اونۍ پر هرڅه باندې السبری پیدا کړ. 

 

د طالبانو پرمختگ هغه وخت ډېر گړندی شو چې دا جوته شوه چې لویدځ هېوادونه خپل ځواکونه له افغانستان څخه  
 باسي.
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طالبان عدلیې وزارت ته ننوتي دي، دولتي مامورینو ته یې ویلي دي چې خپلو کورونو ته والړ شي. ډېری خلکو د 
په کابل کې د ډنمارک په سفارت  تېښتې له پاره د پالزمینې هوایي ډگر ته داسې مخه کړې لکه طوفان چې راغلی وي.  

په لنډ ډول چې وویل شي: راتلوکې    ول شول.رسته و  کې ډنمارکی کارکوونکی د یکشنبې په شپه د کابل هوایی ډګر
 د طالبان په الس کې ده.    

 

 دامس گار د افغانستان شمال ته هم سفر کړی دی او له مزارشریف ښار څخه یې لیدنه کړې ده: 
 

 
 دامس گارد په مزارشریف ښار کې

 

 دا هم دامس گارد له مزارشریف څخه د رپوټ ورکولو په حال کې:
 

 
 طزیېظ

په افغانستان او کندهار کې د دې ډنمارکي ژونالستانو د سفر او ماموریت پر نورو اړخونو باندې نه غږېـږم، یوازې  
پر هغه څه باندې بحث کوم چې دوی په کندهار کې د قلمالر ټولنې د فعالیتونو پورې اړوند له ښاغلي مطیع هللا ویسا 

 یتونو په باب یې د یو مستند فلم لومړني مواد ټول کړي دي. سره خبرې کړې دي او د قلمالر ټولنې د فعال
 

 نوربیا 
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