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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ) (١٧اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ
»اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ« ﻠﻮﯦﻮزوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ

د ﻗﻄﺮ ﭘﻪ دوﺡﻪ ﮐﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﻠﻮﯦﺰون ﺧﺒﺮي ﺳ ﻴ ﻳﻮ
د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﮐﻲ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ وﺗﻠﯥ او ﻣﺸﻬﻮرﻩ ﺧﺒﺮي رﺳﻨ دﻩ ﭼﻲ د ﻗﻄﺮ ﭘﻪ دوﺡﻪ
ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻲ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰي او ﻧړۍ واﻟﻪ ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻴﮑﻲ او رﺳﺎﻧﻪ اﯼ ﺧﭙﺮوﻧﻲ وړاﻧﺪي ﮐﻮي  .دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ دﮐﺎل  ١٩٩۶ﭘﻪ
وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻲ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ د هﻤﺎﻏﻪ ﮐﺎل د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ دﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﻧړۍ
واﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻲ هﻴﻮادو د ﭘﺎرﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ درﻟﻮدﻟﯥ ،د هﻐﻪ هﻴﻮاد د
دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي راﻏﻠﻪ  ،ﺗﺮ ﻮ ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻟ ﻮي  .ﺧﻮ دﻏﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د
ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﺨﻮا و ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺳﻮ هﻐﻪ وو ﭼﻲ دﺧﭙﻞ دووﮐﺎﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ
او دﻓﺘﺮ و دﯦﻮان ﻳﯥ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ وﺗﺎړﻩ  .ﭘﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ددې ﻧړۍ واﻟﻲ ﺷﺒﮑﯥ د ﺗړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،د
اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ د ﻗﻄﺮ ﭘﻪ دوﺡﻪ ﮐﻲ اﻳﺠﺎد او ددﻏﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﺡﺮﻓﻮي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎدﻩ
ادارﻩ ﮐﻲ ﺟﺬب ﮐړل.
د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ او ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ د ﻗﻄﺮ د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺦ ﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺁل ﺛﺎﻧﻲ ﻟﺨﻮا د  ١۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو
ﭘﻪ ﭘﺎﻧ ﻲ اﭼﻮﻧﻲ ﺳﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﻮﻩ ،ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ددې ﺷﺒﮑﯥ د دﻻري د ﺳﻴﻤﻲ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺑﺎزﻳﻮ ﮐﻲ ځﺎن و
ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را واﻳﺴﺖ ﺗﺮ ﻮ د ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ ﺡﺮﻳﻒ ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺨﻪ ځﺎن ﺑﺮﻻﺳی او د ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوو ﮐﻲ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.
ﻗﻄﺮ ﭼﻲ د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺡﻠﻮ ﮐﻲ ﭘﺮوت د ﺟﺰﻳﺮې ﻏﻮﻧﺪي ﻳﻮﮐﻮﭼﻨ هﻴﻮاد دئ ؛ ﻪ ﮐﻢ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن
او دوﻩ ﻟﮑﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻔﻮس ﻟﺮي  .دﻏﻪ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﮐﻲ د ﺷﯧﺨﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻮړ هﻴﻮادئ ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻪ دوﻟﺖ ﻳﯥ
ﺟﻮړ ﮐړﯼ دئ  .د ﻗﻄﺮ اﻣﻴﺮ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﺧﻮرا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻩ ﺷﺨﺺ دئ د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮي ﻧﻴﮋدې اړﻳﮑﻲ ﻟﺮي او
ﭘﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻲ ﻳﯥ داﻣﺮﻳﮑﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ او ﻣﺠﻬﺰﻩ ﭘﻮځﻲ اډې ﺗﻪ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺎزﻩ ورﮐړﯦﺪﻩ.
ﻗﻄﺮ ﭘﻪ  ١٩ﻣﻪ ﭘﯧړۍ ﮐﻲ د ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮري او ﺑﻴﺎ د اﻧ ﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻄﺮې ﻻﻧﺪي هﻴﻮاد وو ،دهﻤﺪې ﭘﯧړۍ ﭘﻪ
ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﻲ د ﺁل ﺛﺎﻧﻲ ﮐﻮرﻧ ﭘﺮ دې هﻴﻮاد ﺧﭙﻠﻪ ﺡﮑﻤﺮواﻳی ﻴﻨ ﻪ ﮐړﻩ  .ﻗﻄﺮ ﭘﻪ  ١٩٧١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﻩ او دهﻐﻪ را وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺷﺎرﻩ ﻧﻔﺘﻲ او ﺎزي زﯦﺮﻣﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﺪرت واو ﺖ  .ﭘﻪ  ١٩٩۵ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل ﮐﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻗﻄﺮ ﭘﺨﻮاﻧ اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺦ ﻋﻴﺴی ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺁل ﺛﺎﻧﻲ د ﺳﻮﻳﺲ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ
ﺑﻮﺧﺖ وو د هﻐﻪ زوﯼ ﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺁل ﺛﺎﻧﻲ ،ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻳﻮې ﺁراﻣﻲ ﮐﻮدﺗﺎ دﻻري ﺧﻠﻊ ﮐړ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ددې هﻴﻮاد د
اﻣﺎرت ﭘﺮ ﻣﻘﺎم ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺖ  .د هﻐﻪ وﺧﺖ راهﻴﺴﻲ ﻗﻄﺮ و ﻳﻮې ﻧﻮي ﻣﺮﺡﻠﯥ ﺗﻪ ځﺎن ور ﻧﻨﻪ اﻳﺴﺖ  .د ﺷﻴﺦ ﺡﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﻪ
ﺁل ﺛﺎﻧﻲ ﭘﻪ دورﻩ ﮐﻲ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﺁزادي ﻧﻮﯼ ﺗﺤﺮﮎ ﭘﻴﺪا ﮐړ ﭼﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﯥ
ﻳﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻩ  .ددﻏﻲ ﺷﺒﮑﯥ د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﻗﻄﺮ و ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻮﻩ ځﺎن و ډﻳﺮو داﺳﻲ ﻟﻮړو اﻣﺘﻴﺎزو ﺗﻪ
ورﺳﻮي ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﻳﯥ هﻴ ﮑﻠﻪ هﻢ ﻧﻪ درﻟﻮد .ﻗﻄﺮ ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧﺪﯼ ﭼﻲ د ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ اﺋﺰﻩ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ځﺎن ﻇﺎهﺮ او
ځﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﯼ هﻮﻳﺖ ورﮐړي.
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻗﻄﺮ د اﻣﻴﺮ ﻟﺨﻮا د اﻟﺠﺰﻳﺮې ﺷﺒﮑﻪ راﻧﻴﻮل ﺳﻮﻩ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ وﻩ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ هﻴﻮادو ﮐﻲ د ﻳﻮې
داﺳﻲ ﺑﺎﻧﻔﻮذﻩ ﺧﺒﺮي او اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻮﻩ ﺡﻮزﻩ اﻳﺠﺎد ﮐړي ﭼﻲ د زﻳﺎﺗﻮ ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ اﻋﺘﻤﺎد را ﺟﻠﺐ او داﺷﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮوﻧﻪ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٤
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

او ﺑﺮﻧﺎﻣﯥ ﺧﭙﺮې ﮐړي ﭼﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺨﻮا د هﻐﻪ ﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻮﻟﻪ  .د ﺷﺒﮑﯥ دﻏﻪ ﻣﻴﺘﻮډ د ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ ﭘﻪ
راﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﮐﻲ ډﯦﺮ ﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮ.
د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ را ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو ﺳﺮﻩ د ﭘ ﺧﻮﻟﻮﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮ و ﻣﺨﻲ ﺗﻪ
ﻧﻮي اﻓﻘﻮﻧﻪ وﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺳﻮﻩ  .ﮐﻠﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮﺳﻮي وﻩ ﭼﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ﻠﻮﻳﺰوﻧﻮﻧﻮ ﺑﻪ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻏﻔﺎل ﮐﻲ ﺳﺎﺗﻞ او
ﻳﻮازي ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺡﮑﺎﻣﻮ د ﺧﻮ ی د ﭘﺎرﻩ ﮐﻠﯧﺸﻪ اي ﺧﺒﺮوﻧﻪ او اﻃﻼﻋﺎت هﻐﻮﯼ ﺗﻪ ﺧﭙﺮول .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮې
ددﻏﻪ ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ د ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ او رو ﻨﻔﮑﺮاﻧﻮ ﺗﻪ داﻃﻼع رﺳﻮﻟﻮ ﻳﻮﻧﻮﯼ ﺑﺎب ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺳﻮ ،د
ﺧﺒﺮوﻧﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻮﻳﻮ ﻧﻮﯼ رواﻳﺖ و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را ووت ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺡﺘی د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ډﻟﻪ اﺋﺰي
رﺳﻨﻴﻮ هﻢ د ﺳﻴﻤﻲ د هﻴﻮادو ﭘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ د ﮐﻠﻮ ﮐﻠﻮ اﻧﺤﺼﺎر دﻻﺳﻪ ورﮐړ.
ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﮐﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ د ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ د ﺧﺒﺮ رﺳﻮﻟﻮ ﻣﻴﺘﻮډ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﮐﻲ ځﮑﻪ ﻧﻮﯼ و ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ
ﻧړۍ ﮐﻲ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ دﻏﻪ دود ﻧﻪ وو ﻋﺎم ﺳﻮﯼ ،ﭼﻲ د ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ دي ﻮﮎ ﻮﺗﻪ و ﻧﻴﺴﻲ او
هﻐﻪ دي ﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻻﻧﺪي راوﻟﻲ  .اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻋﺮﺑﻲ وﻟﺴﻮﻧﻮﭘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮐﻲ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﻳﻮ ﺑﺎور ﻟﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ ﻳﻮ وړ او دﻏﻪ
ﻃﻠﺴﻢ ﻳﯥ ﻣﺎت ﮐړ ،د ځﻴﻨﻮ ﻋﺮﺑﻲ هﻴﻮادو دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺆﻻن او ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﻠﻨﺞ ورﮐړ ،ﺧﻮ ﺮﻧ ﻪ ﭼﻲ هﻐﻮﯼ
دداﺷﺎﻧﻲ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ ﺟﻮړﻩ ﻧﻮ زﻳﺎﺗﺮو ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ هﻴﻮاد ﮐﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮې د د ﻓﺘﺮو د ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺨﻪ ډډﻩ
وﮐړ .
د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻏﻪ د ﺳ ﻼﻳ ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﯥ د  ٢٠٠١د ﺳﭙ ﺎﻣﺒﺮ د ﻳﻮﻟﺴﻤﻲ ﺮورﻳﺴ ﻲ ﭘﻴ ﻲ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻډن د ﺑﻴﺎﻧﻴﻮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړل ﭼﻲ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﮐﻲ ځﺎن و اﻓﺴﺎﻧﻮي ﺷﻬﺮت ﺗﻪ و
رﺳﺎوﻩ  .داﭼﻲ ﺮﻧ ﻪ د اﻟﺠﺰﻳﺮې ادارﻩ ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻪ دﻏﻪ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ﻳﺎ داﭼﻲ ﺮﻧ ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ
ﭘﻪ دورﻩ ﮐﻲ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﯥ د ﻠﻮﻳﻮزون ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ ﺟﻮړﻩ او هﻐﻪ ﻳﯥ ﺡﺮاﻣﻪ ﻠﻪ ،ﺧﻮ د اﻟﺠﺰﻳﺮې و ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﺗﻪ
ﻳﯥ اﺟﺎزﻩ ورﮐړې وﻩ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ دﻓﺘﺮ اوﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻟﺮي  ،دا ﮐﺮدار ددې ﺷﺒﮑﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘ اړﺧﻮﻧﻪ او ﻇﺮاﻓﺖ
ځﺮ ﻨﺪوي .
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻋﺮاق اﺷﻐﺎل ،او د ﮐﻮﻣﻮ ﺟ ړو ﺰارﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮې ﻠﻮﻳﻮزون ﺧﭙﺮول ﻧﻮ
دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ادارې ﺗﺮ ﺧ ﻢ ﻻﻧﺪي راﻏﻠﯥ وﻩ  .ددې ﻋﻠﺖ داﺳﻲ ﻮدل ﺳﻮﯼ وو ﭼﻲ ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ
ﻧړۍ واﻟﻪ رﺳﻨ ددوﯼ ﺗﺮ اﻧﺤﺼﺎري ﻗﺪرت ﻻﻧﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎوﻩ  .ﻧﻴﮋدې  ٩٠٪ډﻟﻪ اﺋﺰي رﺳﻨ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ
ﭘﻪ ډﻳﮑ ﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﮐﻮﻟﯥ ،ددې ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ د ﺳﻲ ان ان د ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﯥ د ﭘﺎرﻩ هﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ او ﻧړۍ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺳﻴﺎل
ﭘﻴﺪا ﺳﻮﯼ وو .هﻤﺪارﻧ ﻪ د ورﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎ او اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د ﻧړۍ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ اﻧﺤﺼﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
واﮎ ﮐﻲ درﻟﻮد ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﮐﻲ هﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻠﻮﻳﺰون ﺷﺘﻮن داﺳﻲ اﺡﺴﺎس هﻐﻮﯼ ﺗﻪ
ﭘﻴﺪا ﮐړوو ﭼﻲ د ﺧﺒﺮي او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﻧﺤﺼﺎر وﻟﮑﻪ ﻳﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﻲ د ﻻﺳﻪ وﺗﻠﯥ دﻩ .ﻟﻪ هﻤﺪې ﺳﺒﺒﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮې
ﻠﻮﻳﺰون ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻋﺮاق ﮐﻲ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ږغ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺮ ﻏﻀﺐ ﻻﻧﺪي راﻏﻠﻪ ،د هﻤﺪې
ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ وو ﭼﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد او ﮐﺎﺑﻞ دواړو ﮐﻲ ددې ﺷﺒﮑﯥ د ﻓﺘﺮوﻧﻪ ﺑﻤﺒﺎرډ ﮐړل .
اﺡﺼﺎﻳﻲ ﻴﻲ ﭼﻲ د ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﭘﻪ هﻴﻮادو ﮐﻲ و ﻋﺎﻣﻮ ﭘﺮ ﻨﻮ ﺗﻪ د ﺳ ﻼﻳ د ﻻري د اﻟﺠﺰﻳﺮې ﻠﻮﻳﻮزون د ﺧﭙﺮوﻧﻮ
رﺳﯧﺪل ددې ﺳﻴﻤﻲ د وﻟﺴﻮﻧﻮﭘﺮ ذهﻨﻴﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺂﺛﻴﺮ ﮐړﯼ دئ .د اﻟﺠﺰﻳﺮې ﻠﻮﯦﺰون د ﺳﻴﻤﻲ و ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د
هﻐﻮﯼ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ ﻳﻮ ﺡﺪ ور ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړ ﭼﻲ ﻣﺨﮑﻲ و هﻐﻮﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ وو ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﺳﻮﯼ  .زﻳﺎت ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺎور هﻢ
وﻩ ﭼﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ دﻏﻪ ﻧﻮﻇﻬﻮرﻩ ﺷﺒﮑﻪ د درﻳﻤﻲ ﻧړۍ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ ﻮ ﺨﻪ د ﻧړۍ و ﭘﻴ ﻮ ﺗﻪ ﻮري او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮ ﺘﻮﻧﻮ او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﭘﻪ را وﻳ ﯧﺪو ﮐﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮ ﻪ د هﻐﻪ ﻏﻮرځﻨ ﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻲ د
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻧﺪﻩ ﺟﻮړﻩ ﻳﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﭙﻪ را ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړي  .ﺧﻮ ځﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎ د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دداﺳﻲ ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺮ
ﺳﺮﻩ ﻧﺪي ﻣﻮاﻓﻖ او دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﻲ دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ دداﺳﻲ ﻳﻮﻩ ﻟﻴﺒﺮال ﻋﺮﺑﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ واﮎ ﮐﻲ دﻩ ﭼﻲ
ﻧﻪ ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮي ﺗﻮدې اړﻳﮑﻲ ﻟﺮي ﺑﻠﮑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ هﻢ ﺟﻮړﻩ دﻩ  ،ځﮑﻪ ﻧﻮ هﻐﻮﯼ ددې ﮐﺎر
واﻧﺠﺎم ﺗﻪ د ﺷﮏ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻮري او ﭘﻪ ﻋﻮاﻗﺒﻮ ﻳﯥ ﺳﻢ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮهﻴ ي.
داﺳﻲ ﻻ هﻢ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ دد ې ﺷﺒﮑﯥ ﻟﺨﻮا دﺑﻴﺎن د ﺁزادﻳﻮ ﺡﺪود او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺧﻂ اﻣﺮﻳﮑﺎ ور ﺎﮐﻲ او زﻳﺎﺗﻪ ﻪ هﻢ
هﻐﻮﯼ ځﻨﻲ وړي  .ددې ﺳﻴﻤﻲ ﭘﺮ ﻨﯥ ﭼﻲ ﺳﺮﺷﺎرﻩ ﻧﻔﺘﻲ او ﺎزي زﻳﺮﻣﻲ ﻟﺮي اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻏﻮاړي د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﺷﺒﮑﯥ
دﻻري هﻐﻮﯼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاو ﻃﺮﺡﻮ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ځﺎن ﭘﺴﯥ راﮐﺶ ﮐړي ﻮ د
راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ د ﻧﺎرﻧﺠﻲ او ﻼﺑﻲ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﭘﻪ ﻴﺮ د ځﺎن ﭘﻪ ﮐ ﻪ ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﺑﺪﻟﻮﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ او
ﺧﻠﮏ د ﺧﭙﻠﻮ اهﺪاﻓﻮد ﭘﺎرﻩ و ﮐﺎروي.
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اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﭘﻪ ﻟ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﻋﺮﺑﻲ او د ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﭘﻪ هﻴﻮادو ﮐﻲ د ﻳﻮې ارز ﺘﻨﺎﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ ﭘﺪﻳﺪې ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ځﺎن
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐړ .ﮐﻪ ﻪ هﻢ ددې ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻤړﻧﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪان او ﻣﺪﻳﺮان د ﻟﻨﺪﻧﻪ ﺨﻪ ﻳﻌﻨﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﺨﻪ
ﭘﻪ دې ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻲ ﺟﺬب ﺳﻮي دي  ،ﺧﻮ اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻪ د ﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﺧﻼﻗﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮ څ ﮐﻲ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ځﺎﯼ و
ځﺎﻧﺘﻪ ﮐﻤﺎﻳﻲ ﮐړي  .دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻲ او ﻏﺮﺑﻲ ﻧړۍ د زﻳﺎدو اﻧﺘﻘﺎدو ﻻﻧﺪي وﻩ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﻳﯥ و ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮ ﺘ ﺮو
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړﯼ دئ  .ﺳﺮﻩ ددې ﭼﻲ ددې ﺷﺒﮑﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﻮازي ﻧﻮري ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﺧﻮرا ﻗﻮي ﺷﺒﮑﯥ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ
ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻲ »اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ« او د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﺨﻮا  ٣۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮﻳﺰﻩ »اﻟﺤﺮﻩ « ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ اﻳﺠﺎد ﺳﻮي دي
ﺗﺮ ﻮ د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ ،ﺧﻮ اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﺑﻴﺎهﻢ د ﻧﻘﺪ او ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺡﻮزو ﮐﻲ هﻤﺪاﺳﻲ ﻣﺨﮑ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ.
داﻟﺠﺰﻳﺮې د ﺧﺒﺮ رﺳﻮﻟﻮ ﺷﺒﮑﻪ هﻤﺪا اوس د ﺳﻴﻤﻲ د ﻧﻮرو ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻲ ځﺎﯼ ﻧﻴﻮﻟی دئ ،ددې ﺳﺮﻏﻨﻪ
ﺗﻮب زﻳﺎت وﺟﻮهﺎت ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻳﯥ د ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﭘﻪ ﺗړﻟﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﻲ ددې ﺷﺒﮑﯥ ﻟﺨﻮا دداﺳﻲ
ﺧﺒﺮو او ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺧﭙﺮوﻟﻮ وﻩ ﭼﻲ ﭘﺨﻮا د ﻋﺮﺑی هﻴﻮادو او د ﺳﻴﻤﻲ د ﻧﻮرو هﻴﻮادو ﭘﻪ ﻠﻮﻳﺰوﻧﻮ ﮐﻲ ﻧﻪ وﻩ ﻟﻴﺪل ﺳﻮي
 ..داﺷﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﺑﻪ ﮐﻪ ﭘﺨﻮا ﺳﻲ ان ان ،ﻳﺎ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﮐﻮﻟﯥ ددې هﻴﻮادو ﺧﻠﮑﻮ و هﻐﻪ ﺗﻪ د ﺷﮏ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﮐﺘﻞ ﺧﻮ
داﭼﻲ ﻧﻦ هﻤﺎﻏﻪ ﺧﺒﺮي د ﻗﻄﺮ ﻏﻮﻧﺪي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺮﺑﻲ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻟﺠﺰﻳﺮې ﻟﺨﻮا ورﺗﻪ ﮐﻴ ي ﭘﻪ هﻐﻪ ﻟ ﺷﺎﻧﻲ
ﺑﺎور ﮐﻮي.
د  ٢٠٠١ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﻐﺰﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ اﻧ ﺮﻧﻴ ﻲ ﺧﺒﺮي ﭘﺎڼﻪ
 ALjazeera.netهﻢ و ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ .دﻏﻪ ﭘﺎڼﻪ اوس ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ٢٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪوﻧﮑﻲ ﻟﺮي.
اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ د ﺧﭙﻞ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ درﻟﻮدل ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﺧﺒﺮوﻧﻪ د ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ د ﻧﻈﺮﻩ و
ﺑﻬﺮﻧ ﻧړۍ ﺗﻪ ورﺳﻮي .ﭘﻪ هﻤﺪې ﺧﺎﻃﺮ د اﻟﺠﺰﻳﺮې اﻧ ﺮﻳﺰي ﻣﺎهﻮارﻩ اي ﺷﺒﮑﻪ » «www.Aljazeera.net/Englishد
 ٢٠٠۶ﮐﺎل دﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ١۵ﻣﻪ ﭘﻪ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﺧﺒﺮي او د رواﻧﻮ ﭼﺎرو ﺑﺮﻧﺎﻣﯥ ﺷﺮوع ﮐړې  .ددې ﺷﺒﮑﯥ
ﺑﺮﻧﺎﻣﯥ د هﻐﻪ ﺳ ﻳﻮ ﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﺧﭙﺮې ﺳﻮې او دوام ﻟﺮي ﭼﻲ ﻻ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ دوﺡﻪ ،ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ،ﻟﻨﺪن او واﺷﻨ ﻦ ﮐﻲ ځﺎﯼ
ﻟﺮي  .ددې ﺷﺒﮑﯥ داﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻲ
ﭘﺮ ځﺎﯼ ﺳﻮي وې .ددې ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ﭘﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﻧﻮرو هﻴﻮادو ﮐﻲ هﻢ ﺧﭙﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺧﭙﺮوﻧﻲ اوس ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،اﻓﺮﻳﻘﺎ او د ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﻴﺎ و ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ٢٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ رﺳﻴ ي  .دﻏﻪ
ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﻣﺎهﻮارﻩ اﯼ ﺷﺒﮑﻪ ډﻳﺮ ژر د ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ د ﺑﺤﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﻲ و ﭼ ﮏ ﺷﻬﺮت ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ.
اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ددې ﺧﺒﺮي ﭘﺮو ﺮام ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ﻧﻮر زﻳﺎت ﺧﺎص ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ هﻢ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐړي
ﻼ د اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻲ ﮐﺎﻧﺎل ،د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ډاﮐﻮﻣﻴﻨ ﺮي ﮐﺎﻧﺎل ،د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ورزﺷﻲ ﮐﺎﻧﺎل ،ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ
دي .ﻣﺜ ٌ
ورزﺷﻲ ﮐﺎﻧﺎل ،اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﻻﻳﻒ ) ژوﻧﺪﯼ ( ﭼﻲ د ﻳﻮې ﻣﻬﻤﻲ ﭘﻴ ﻲ ﻳﺎ ﺟﻠﺴﯥ ﺨﻪ ﺑﯥ ﺳﺎﻧﺴﻮرﻩ راﺳًﺎ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﺧﭙﺮوي،
د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮ ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﮐﺎﻧﺎل  ،دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ ﻟﺮي ﭼﻲ د ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺎل او ﻳﻮﻩ ﻧړۍ واﻟﻪ ورځﭙﺎڼﻪ
هﻢ را وﺑﺎﺳﻲ  .د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ددﻏﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ،اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ،ﭘﻪ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ او ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻮ د و ﻳﺐ ﭘﺎڼﻮ ﺷﺒﮑﯥ هﻢ
ﻟﺮي.
 Josh Rushingد » اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ـ
د  ٢٠٠۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﭙ ﺎﻣﺒﺮ ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺨﻮاﻧی ﭘﻮځﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﻓﺴﺮ ،ﺟﻮش رﺷﻴﻨ
اﻧ ﻠﻴﺴﻲ« ﭘﺮو ﺮام ﻟﺨﻮا ﭼﻲ دﻓﺘﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ واﺷﻨ ﻦ ﮐﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي ،د ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر و ﻤﺎرل ﺳﻮ  .ﺟﻮش
رﺷﻴﻨ د ﺗﮑﺰاس د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺨﻪ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺦ او ﮐﻼﺳﻴﮑﻮ ﻣﺪﻧﻴﺘﻮ ﭘﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻟﺮي  .ﻧﻮﻣﻮړﯼ د
هﺎﻟﻴﻮوډ د ﭘﻮځﻲ ﻓﻠﻢ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺸﺎور او هﻤﺪارﻧ ﻪ د » «JAGد ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ هﻤﮑﺎر وو .د ﻋﺮاق د ﺟ ړې د ﭘﻴﻞ
ﻧﻪ ﻻ ﻣﺨﮑﻲ ﭘﻮځﻲ اﻓﺴﺮ ﺟﻮش ﺷﻴﻨ او د هﻐﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻠ ﺮﯼ د ﻗﻄﺮ ﭘﻪ دوﺡﻪ ﮐﻲ دﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮد ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﻪ
ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﺳﻨ ﮐﺎم ﮐﻲ )  CENTCOMـ  ( U.S. Central Commanﭘﻪ ﮐﺎر ﻤﺎرل ﺳﻮﯼ وو .ﻧﻮﻣﻮړي ﺑﻴﺎ را وروﺳﺘﻪ
) (٢٠٠٣دهﻤﺪې ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧ د» ﮐﻨ ﺮول ﭘﻪ اﺗﺎق« ﮐﻲ د ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ د ﭘﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ  .ﭘﻪ دوﺡﻪ ﮐﻲ د ﺳﻨ ﮑﺎم ﻣﺮﮐﺰ
،ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﮐﻲ د ﺳﻮډاﻧﻪ ﺨﻪ را ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮري او هﻤﺪارﻧ ﻪ د اﻳﺮان ،ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .
دﻟﺘﻪ ﻋﻴﻦ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ هﻢ دﻏﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﺮﻧ ﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﻮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻩ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮځﻲ اﻓﺴﺮ ﭘﺴﻠﻪ
 ١۴ﮐﺎﻟﻮﭘﻮځﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪ ،د اﻟﺠﺰﻳﺮې ﺷﺒﮑﻪ هﻐﻪ د ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﺟﺬﺑﻮي  ،هﻐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻲ ﻳﻮ وﺧﺘﻲ هﻐﯥ ﺗﻪ د
ﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﻧﻮم ور ﮐﻮل ﮐﯧﺪﻩ؟ ﺟﻮش رﺷﻴﻨ ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ ﮐﻲ د  Mission: Al-Jazeeraﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮﮐﺘﺎب و
ﻟﻴﮑﻪ  .دﻏﻪ ﮐﺘﺎب د اﻟﺠﺰﻳﺮې د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ډﻳﺮي ﭘﻮ ﺘﻨﻲ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې  .ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐﻲ ﻧﻮﻣﻮړي د
اﻟﺠﺰﻳﺮې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن ﮐړﯼ دئ ،او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ ﺮﻧ ﻪ ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ »ﻳﻮ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻞ ﺟﻮړ ﺳﻲ «!
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٤
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

د ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ د ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ اﺻﻠﻲ وﺟﻪ داهﻢ دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﮐﻲ و ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺮﺑﻲ او
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮﺗﻪ داﺳﻲ ﻣﻮﺽﻮﻋ ﺎﻧﻲ او ﺧﺒﺮوﻧﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮي ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ و زړﻩ ﺗﻪ ﻧﻴﮋدې ﻣﻮﺽﻮﻋ ﺎﻧﻲ وي ،
ﻼ د ﻮ ﺡﻘﻮﻧﻪ ،د ﻗﺮﺁن د ﺁﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ
اوزﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ د هﻐﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺨﻮا ﻪ ﻧﻪ وﻩ اورﯦﺪﻟﻲ .ﻣﺜ ً
ﻼ د ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﻧﻮددوهﻤﻲ اﻧﺘﻔﺎﺽﻴﯥ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ،د ﻋﺮاق او
اوﻳﺎ د ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ دﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳ ﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﺒﺮي ،ﻳﺎ ﻣﺜ ً
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟ ړې ﺳﺮﻩ او ﺗﺎزﻩ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ،ﻳﺎ د ﺑﻦ ﻻډن وﻳ وﻳﻲ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ  .داﺳﻲ ﻧﻮر ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻋﺮﺑﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ ﻳﯥ ﺳﺎرﯼ ﻧﻪ وو ﻟﻴﺪل ﺳﻮﯼ .ﻳﺎ ﻟﮑﻪ د ﻳﻮﻩ زﺧﻤﻲ ﻓﻠﻴﺴﻄﻴﻨﻲ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻲ د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺮﻣ وﻳﺸﺘﻞ ﺳﻮﯼ او د ﭘﻼر ﭘﺮ زﻧ ﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺳﺎ ورﮐﻮي .ﻳﺎ دﺣﺰب اﷲ د ﻣﺸﺮ  ،ﺳﻴﺪ
ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﷲ ﺳﺮﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،دا ﻮل داﺳﻲ ﻪ دي ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﺑﻞ ﻋﺮﺑﻲ هﻴﻮاد ﻧﻪ وې ﮐړې ﻳﺎ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺧﭙﺮول  .دې
ﻮﻟﻮ و اﻟﺠﺰﻳﺮې ﺕﻪ ﺎﻧ ﯼ اﻋﺘﺒﺎر ور ﮐ ﯼ دئ.
د اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ اﺛﺮﻧﺎﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮډ د ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ زﻳﺎﺗﺮﻩ دوﻟﺘﻲ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻮﻧﻪ دې ﺗﻪ اړ ﮐړل ﭼﻲ
د رﻗﺎﺑﺖ ﭘﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻲ ﺧﺒﺮي اوﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺷﯧﻮې اﺻﻼح ﮐړي او ﺡﺘی ځﻴﻨﻲ ﻋﺮﺑﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻻ دﯦﺘﻪ اړ ﺳﻮل ﭼﻲ
ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﭙﻞ ﮐﻨ ﺮول ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ را ﮐﻤﻪ ﮐړي  .اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﯥ دﻩ د ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻲ ﭘﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﻲ د
ﻋﺎدي ﺧﻠﮑﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻮهﻪ ﻟﻮړﻩ او د ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د هﻐﻮﯼ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﻳﺎت ﮐړي  .داﺳﻲ ﻻ هﻢ ﺳﻮي دي
ﭼﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮې د ﺧﭙﻠﻲ د ژﺑﻲ ﺻﺮاﺡﺖ او ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﺰارﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻲ او ﻋﺮﺑﻲ هﻴﻮادو ﮐﻲ د اﻟﺠﺰﻳﺮې ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻲ زﻳﺎﺗﻲ ﮐﺮﮐﻲ او ﺡﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻪ را ﭘﺎروﻟﻲ دي  ،د اﻟﺠﺰﻳﺮې دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﻮ وارﻩ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ هﻴﻮادو ﮐﻲ ﺗړل ﺳﻮي
او ﻳﺎ ځﻴﻨﻮ هﻴﻮادو ﺧﭙﻞ ډﻳﭙﻠﻮ ﻣﺎ ﺎن د ځﻴﻨﻮ ﺰارﺷﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺡﻀﺎر ﮐړي دي  .دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ د هﺮي ﺑﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﺷﺒﮑﯥ ﺨﻪ ﻣﺎﺳﯧﻮا و ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﺗﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ را ﺑﻠﻠﻲ دي.
داﺳﻲ هﻢ ﺰارش ورﮐړل ﺳﻮﯼ وو ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐﻲ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﺨﻮاﻧی ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺸﺮ اﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوي و اﻟﺠﺰﻳﺮې
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اﻧ ﺮﻧ ﻲ ﭘﻴﻐﺎم ﮐﻲ هﻐﯥ ﺗﻪ » د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ډﻧ ورﭼﻲ « ﻟﻘﺐ ورﮐړﯼ وو  .ﺧﻮ اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ دا ﺧﺒﺮﻩ ردﮐړې
او واﻳﻲ ﭼﻲ دا ﺷﺒﮑﻪ د ﻮﻟﻮ دﻩ ،او ادﻋﺎﮐﻮي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﮐﻲ ﻳﻮازﻧ ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ دﻩ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮﻩ
ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ دﻩ  .ﺧﻮ ددې ﻮﻟﻮ ﻣﺜﺒﺘﻮ اړﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ دا ﺧﺒﺮﻩ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ ﭼﻲ ﻮﻟﻪ ډﻟﻪ اﺋﺰﻩ رﺳﻨ او
ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ د دې ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻲ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻴﺖ ﮐﻲ دﻩ ،ﻳﻮ ﺷﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻂ او ﺧﭙﻞ هﺪﻓﻮﻧﻪ
ﺗﻌﻘﻘﻴﺒﻮي  .ځﻴﻨﻲ ﻣﻮﺽﻮع ﺎﻧﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻮي او ځﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎ ﻣﺦ ځﻨﻲ اړوي ﺑﯥ ارز ﺘﻪ ﮐﻮي ﻳﯥ  .اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ هﻢ ددې
ﻼ هﻐﻮﯼ ﭼﻲ و ﻏﻮاړي د ځﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺼﺎﺡﺒﻪ
ﻗﺎﻋﺪې ﺨﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻪ دﻩ .ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ هﻢ دﻏﻪ ﻻرﻩ وهﻲ  ،ﻣﺜ ً
وﮐړي ﻧﻮ ﮐﻮي ﻳﯥ ﺧﻮ د ځﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻲ ﺽﺮوري هﻢ وي ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮي  .ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﮐﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﻳﻮازﻧ ﻋﺮﺑﻲ
ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐﻲ داﺋﻴﻤﻲ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﻟﺮي او د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﮑﻪ ﺷﻴﻤﻮن ﭘﺮﻳﺰ او ﺁرﻳﻞ
ﺷﺎروون ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﺼﺎﺡﺒﯥ ﮐړي دي ،ﺡﺎل داﭼﻲ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﮐﺎر ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻋﺮﺑﻲ ﻧړۍ ﭘﻪ ﺑﻞ هﻴ هﻴﻮاد ﮐﻲ ﻧﻪ وو
ﺳﻮﯼ.
د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻲ و ډﻳﺮو ﺗﻪ ﻻ اوس هﻢ ﻳﻮﻩ ﻣﻌﻤﺎ دﻩ ،د ﻗﻄﺮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﭘﺎرﻩ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻧړۍ واﻟﻪ ادارﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړﯦﺪﻩ ﭼﻲ ﻻﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري د هﻐﻪ
ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ زﻳﺎت ﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ ي او زﻳﺎت ﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮي دي  .دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ اوس ﻪ ﻧﺎ ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ دوﺡﻪ
ﮐﻲ  ١٠٠٠ﺗﻨﻪ ﮐﺎري ﻧﻴﺮو ﻟﺮي او د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ هﻴﻮادو ﮐﻲ ﻳﯥ ٣٠دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ دي ﭼﻲ ﻪ ﮐﻢ  ٢٠٠ﺗﻨﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﮐﺎر ﭘﮑ ﯥ ﮐﻮي  .دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ د ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ او ﻋﺮﺑﻲ هﻴﻮادو ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ د ﻮﻟﻲ ﻧړۍ ﺨﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺧﺒﺮوﻧﻪ او ﺰارﺷﻮﻧﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮي.
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