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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م٢٢/٠٤/٢٠١٠                          هدايت اهللا هدايت
  

  الجزيره) ١٧(د نړۍ د وتلو رسنيو او ورځپاڼو پېژندنه  

  لوېوزوني شبکه»  الجزيره«

  
يو ي لوېزون  خبري س   د قطر په دوحه کي د  الجزيره 

  
ولو وتلې او مشهوره خبري رسن ده چي د قطر په دوحه  لويزوني شبکه  په عربي نړۍ کي تر  د الجزيره  خبري 

 په ١٩٩۶بکه دکال  دغه ش.   کي خپلي سيمه ايزي او نړۍ واله ژورناليستيکي او رسانه ای خپروني  وړاندي کوي 
لويزوني شبکې نړۍ  وروستيو کي  هغه وخت فعاله سوه   چي د هماغه کال  د اپرېل  په مياشت کي دبي بي سي د 
واله  برخه چي د عربي هيوادو د پاره يې په عربي ژبه  په سعودي عربستان کي خپروني درلودلې،  د هغه هيواد د 

و  وي دولت لخوا تر فشار الندي راغله ، تر خو دغه سانسور د بي بي سي د . پر ځينو خپرونو باندي    سانسور و ل
چارواکو لخوا  و نه منل سو هغه وو چي  دخپل دووکالو فعاليت نه وروسته يې په سعودي عرب کي خپل فعاليتونه بند 

کې د تړلو وروسته، د په عربستان کي د بي بي سي  ددې نړۍ والي  شب. او دفتر و دېوان يې په دې هيواد کي وتاړه  
لويزوني شبکه د قطر په دوحه کي ايجاد او ددغي  شبکې مسلکي او حرفوي کارمندان يې په خپله نوبنياده    الجزيره  

  .اداره کي جذب  کړل
  

لويوزوني او خبري  شبکه د قطر د امير شېخ حمد بن خليفه آل ثاني لخوا د    ميليون امريکايي ډالرو ١۵٠د الجزيره  
ه ددې  شبکې د  دالري  د سيمي د قدرت په بازيو کي ځان و په  ي اچوني سره  فعاله سوه،  نوموړي په دې تو پان

خه  ځان  برالسی او د سيمي په راتلونکو  و د خپل  اصلي حريف  سعودي عربستان  ميدان ته را وايست تر
  . پرمختياوو کي فعاله برخه واخلي

  
ه کم يو ميليون قطر چي د سعودي عربستان په شمال ي سواحلو کي پروت د جزيرې غوندي يوکوچن هيواد دئ  ؛   

ولو موړ هيوادئ چي   يو ليبراله   دولت يې  . او دوه لکه تنه  نفوس  لري  دغه هيواد په عربي نړۍ کي د شېخانو  تر 
  نيژدې اړيکي  لري  او  د قطر امير چي پخپله يو خورا ثروتمنده شخص دئ  د امريکې سره   ډيري.  جوړ کړی دئ 

ولو لويه سيمه ايزه او مجهزه  پوځي اډې ته د فعاليت   .  اجازه  ورکړېدهپه  قطر کي  يې دامريکې  تر
  

رېزانو تر سيطرې الندي هيواد وو،  دهمدې پېړۍ په ١٩قطر په   مه پېړۍ کي د عثماني امپراتوري  او بيا د ان
ه کړه نيمايي کي د آل ثاني کورن پر دې هيواد ين  ميالدي کال کي خپله خپلواکي ١٩٧١قطر په  .  خپله  حکمروايی 

ني ختي کي په يوه اقتصادي  ازي زېرمو له برکته په مين تر السه کړه او دهغه را وروسته د خپل سر شاره نفتي او 
ت  ني د سويس په سفر  ميالدي کال کي کله چي د قطر پخوان امير شيخ عيسی بن خليفه آل ثا١٩٩۵په . قدرت واو

بوخت وو د هغه زوی حمد بن خليفه آل ثاني، خپل پالر  د يوې آرامي کودتا  دالري خلع کړ او پخپله  ددې هيواد د 
ېناست  د شيخ حمد بن الخليفه . د هغه وخت راهيسي قطر و يوې نوي مرحلې ته ځان ور ننه ايست . امارت پر مقام ک

لويوزوني شبکې  فعاليت يې آل ثاني په دوره کي د مطبوعاتو آز ادي نوی تحرک پيدا کړ  چي  د الجزيرې  د جنجالي 
ددغي شبکې د خپرونو په پيل کېدو سره  قطر و کوالی سوه ځان و ډيرو داسي لوړو  امتيازو ته  . يوه نمونه ده 

کله هم نه درلود حيث ځان ظاهر او  قطر په دې وتوانېدی چي د يوه سيمه ائزه قدرت په . ورسوي چي پخوا يې هي
  .ځانته  يو نوی هويت ورکړي

  
و  په عربي هيوادو کي د يوې  کله چي د قطر د امير لخوا  د الجزيرې شبکه رانيول سوه  نو په نظر کي وه  تر
داسي بانفوذه  خبري او اطالعاتي منبع يوه حوزه ايجاد کړي  چي د زياتو ليدونکو اعتماد را جلب  او داشاني خبرونه 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

خه ډډه کوله او بر لوېزونونو به پخوا د هغه  د شبکې دغه ميتوډ د ليدونکو په .  نامې خپرې کړي چي عربي 
ور   . ثابت سوراجلبولو کي ډېر 

لويوزوني شبکې  د فعاليت په را شروع  کېدو سره  د پ خولوميليوني عربي مخاطبانو و مخي ته   د الجزيرې د  
لويزونونو به ولسونه په اغفال کي ساتل او کلون. نوي افقونه  وپرانستل سوه   ه تېرسوي وه چي عربي حکومتي 

ی د پاره کلېشه اي خبرونه او اطالعات هغوی ته خپرول  خو په قطر کي  د الجزيرې .يوازي به يې د حکامو د خو
نفکرانو ته داطالع رسولو يونوی باب  پرانستل سو، د ددغه شبکې په پرانستلو سره د  عربي سياسي واکمنانو او رو

خبرونو او تحليلونويو  نوی روايت  و ميدان ته  را ووت چي په دې کار سره يې حتی   د اروپا او امريکا ډله ائزي 
  .خپل د کلو کلو انحصار دالسه ورکړرسنيو هم  د سيمي د هيوادو په مابين کي 

  
لويزوني شبکې د خبر رسولو ميتوډ په خپ ل نوعيت کي ځکه نوی و چي په عربي په عربي نړۍ کي د الجزيره د 

وته و نيسي او  وک  نړۍ کي ال تر اوسه دغه  دود نه  وو عام سوی، چي د يوه هيواد جمهور رئيس يا پاچا ته دي  
ه يو وړ او دغه . هغه دي تر انتقاد الندي راولي  الجزيرې  د عربي ولسونوپه مابين کي دغه شاني يو باور له مين

ه چي هغوی طلسم يې مات کړ، د رن  ځينو عربي هيوادو دولتي مسؤالن  او جمهور رئيسانو ته يې چلنج ورکړ ،خو 
خه ډډه  دداشاني د بيان د آزادۍ سره نه وه جوړه نو  زياترو يې په خپلو هيواد کي  د الجزيرې  د د فترو د پرانيستلو 

  .وکړ 
  

لويوزوني خبري  شبکې د  الي  ي نه وروسته د  د س٢٠٠١د الجزيرې  د غه د س ي پي روريس امبر د يولسمي  پ
اسامه بن الډن د بيانيو فلمونه خپاره کړل چي د لومړي ځل د پاره يې  په غربي نړۍ کي ځان و افسانوي  شهرت ته و 

ه د طالبانو د حاکميت . رساوه  رن ه د الجزيرې اداره په دې  توانېدله دغه فلمونه تر السه کړي  يا داچي  رن داچي 
لوېزوني  شبکې ته پ له، خو د الجزيرې و  لويوزون سره نه وه جوړه او هغه يې حرامه  ه دوره کي چي پخپله يې د 

يې اجازه ورکړې وه  په کابل کې  خپل دفتر اوفعاليت  ولري ، دا کردار ددې شبکې د فعاليت پ اړخونه او ظرافت 
ندوي    .  ځر

  
لويوزون  خپرول نو د امريکا لخوا د افغانستان او عراق  اش زارشونه به چي د الجزيرې  ړو  غال، او د کومو  ج

م الندي راغلې وه  ودل سوی وو چي تر دې دمخه په سيمه کي  . دغه شبکه د امريکا د ادارې تر خ ددې علت داسي 
يي چارواکو  ډله ائزي رسن د امريکا٪٩٠نيژدې  . نړۍ واله رسن   ددوی تر انحصاري قدرت الندي فعاليت کاوه 

و خپروني کولې، ددې نه عالوه د سي ان ان  د خبري شبکې د پاره هم په سيمه او نړۍ کي  يو مضبوط سيال  په  ډيک
لستان د نړۍ د سياسي  تبليغاتو انحصار په خپل . پيدا سوی وو ه د ورستيو  کلونو په اوږدو کي  امريکا او ان همدارن

لويزون شتون داسي احساس هغوی ته واک کي درلود، د طالبانو په حاکميت  کي هم  په افغانستان کي د الجزيرې د 
له همدې سببه کله چي  د الجزيرې .   د السه وتلې دهپيدا کړوو چي د خبري او تبليغاتي انحصار ولکه يې لکه چي 

، د همدې راغلهب الندي لويزون په افغانستان او عراق کي د خلکو د مظلوميت ږغ را پورته کړ د امريکا تر غض
  .عصبانيت په وجه وو چي  امريکا په بغداد او کابل دواړو کي  ددې شبکې د فترونه  بمبارډ کړل 

  
لويوزون د  خپرونو  الي د الري د الجزيرې  نو ته  د س ني ختي په هيوادو کي و عامو پر يي چي د مين احصايي 

لوېزون د سيمي و خلکو ته د .  تآثير کړی دئ  بنيادي رسېدل   ددې سيمي  د ولسونوپر ذهنيتو باندي د الجزيرې 
وته سوی  زيات کسان په دې باور هم . هغوی د بيان د آزادۍ يو حد ور معرفي کړ چي مخکي و هغوی ته نه وو په 

تونو او   وري او  د خپلو نو و ته  خه د نړۍ و پي و  وه چي د الجزيره دغه نوظهوره شبکه د دريمي نړۍ له ستر
و سره چي د فع ه د هغه غورځن ېدو کي په خاصه تو اليتو له برکته  په دې توانېدلې ده چي د عربي نړۍ په را وي

ته کړي  په را من خو ځيني بيا د الجزيرې د شبکې په هکله  دداسي يوه نظر  . امريکا سره يې نده جوړه يو لويه 
که  دداسي يوه ليبرال  عربي دولت  په واک کي ده   چي   سره ندي موافق   او دغه  خبره په پام کي نيسي چي دغه شب

نه يوازي د امريکا سره   ډيري تودې اړيکي لري  بلکه  د اسرائيلو سره يې  هم جوړه ده ، ځکه نو هغوی  ددې  کار  
وري  او پ ه  يوانجام ته د شک په ستر   .ه عواقبو يې   سم  نه  په پوهي

  
ي چي دد ې ش ه  هم  داسي ال هم ويل کي اکي او  زياته  بکې لخوا دبيان د آزاديو  حدود او تبليغاتي خط امريکا ور 

ازي زيرمي لري امريکا غواړي د الجزيرې د شبکې  .هغوی ځني وړي  نې چي سرشاره نفتي او  ددې سيمي پر
ني ختي د اوږدمهاله سياستواو طرحو د تحقق  په لوري په ځان پسې را و  د دالري هغوی د خپلو من کش کړي 

ه   په دې سيمه کي د بدلونو د پاره زمينه برابره او  ير د ځان په ک ونوپه  البي پا راتلونکو  کلو د پاره د نارنجي او 
  . خلک د خپلو اهدافود پاره و کاروي

  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

تناکه رسانه ای پديدې  په  ني ختي په هيوادو کي د يوې ارز حيث ځان الجزيره  په ل وخت کي  د عربي او د مين
خه . تثبيت کړ خه  يعني  د بي بي سي د عربي شبکې  ه هم ددې شبکې  لمړني کارمندان او مديران   د لندنه  که 

و کالو خالقه فعاليتو  په تر څ کي خورا مهم ځای و  په دې شبکه کي جذب سوي دي ، خو الجزيره په دې وتوانېدله د 
رو دغه شبکه چي د عربي او غ. ځانته کمايي کړي  ت ربي نړۍ د زيادو انتقادو الندي وه خو  بيا هم  يې و خپلو نو

لويوزوني خورا قوي شبکې  لکه  په . فعاليتو ته دوام ورکړی دئ  سره ددې چي ددې شبکې سره موازي  نوري 
 سوي دي لويزوني شبکې ايجاد»   الحره « ميليون ډالريزه ٣۵٠او د امريکا لخوا  »  العربيه«سعودي عربستان کي  

و د الجزيرې ه  پاتې ده د نفوذ مخه ونيسيتر    .،  خو الجزيره بياهم د نقد او نظر په حوزو کي همداسي مخک
 

لويزوني شبکو په سر کي  ځای نيولی دئ، ددې سرغنه  دالجزيرې  د خبر رسولو شبکه همدا اوس د سيمي د نورو 
ولو مهم يې د  وته سوي دي چي تر ولنو کي ددې شبکې لخوا دداسي توب زيات وجوهات په  عربي نړۍ په تړلو 

لويزونو کي  نه وه  ليدل سوي  خبرو او خپرونو خپرولو وه  چي پخوا د عربی هيوادو او د سيمي  د نورو هيوادو په 
ه  کتل خو ..  داشاني خبري به که پخوا سي ان ان،  يا بي بي سي کولې ددې هيوادو خلکو و هغه ته د شک په ستر

ي په هغه لداچي  شاني  نن هماغه خبري د قطر غوندي ليبراله  يوه عربي هيواد په نامه د الجزيرې لخوا  ورته کي
  .باور کوي

  
ي خبري  پاڼه ٢٠٠١د  رني   کال په جنوري کي الجزيرې د لومړي ځل د پاره  يوه مغزنه  په عربي ژبه  ان

ALjazeera.netه دغه پاڼه اوس .  پرانستل هم و   . ميليونه ليدونکي لري٢٠٠ه نا
 

ني ختي د نظره  و  الجزيره د خپل اوږدمهاله اقداماتو په لړ کي په نظر کي درلودل  چي د عربي نړۍ خبرونه د مين
ريزي ماهواره اي  شبکه . بهرن نړۍ ته ورسوي  د  »www.Aljazeera.net/English«په همدې خاطر د الجزيرې ان

ليسي ژبه خپلي خبري او د روانو چارو برنامې  شروع کړې مه  ١۵ په نوامبر  کال د٢٠٠۶ ددې شبکې .   په ان
ن کي ځای  خه خپرې سوې او دوام لري چي ال پخوا په دوحه، کواالالمپور، لندن او واشن انو  يو برنامې د هغه س

ليسي ژبي ددې . ددې نه عالوه په دېرشو نورو هيوادو کي هم خپلي نمايند  لري .  پر ځای سوي وې شبکې دان
ه  ه نا ي ٢٠٠خپروني   اوس په  امريکا، اروپا، افريقا او د جنوب شرقي اسيا و  دغه .  ميليونو کورنيو ته رسي

ک شهرت ني ختي د بحرانو په من کي  و چ   . ته ورسېدهلويوزوني ماهواره ای شبکه ډير ژر د من
  
رام نه عالوه نور زيات خ  لويزوني کانالونه د خپلو خپرونو د پاره هم فعاله کړي الجزيره  ددې خبري پرو  اص  

ري کانال، د الجزيره ورزشي کانال،  په عربي ژبه يو بل . دي ليسي ژبي کانال، د الجزيره مستند يا ډاکومين مثٌال د ان
خه بې سانسوره  راسًا خپرو) ژوندی ( ورزشي کانال، الجزيره اليف  ي يا جلسې  ني خپروي، چي د يوې مهمي پي

لويوزوني کانال ، دغه شبکه په نظر کي لري چي د موسيقي يو کانال او يوه نړۍ واله ورځپاڼه  د کوچنيانو د پاره يو 
ليسي او ع. هم را وباسي  ربي ژبو د و يب پاڼو شبکې هم د الجزيره ددغه پورته کانالو نه عالوه، الجزيره،  په ان

 .لري
  

امبر کي د ٢٠٠۵ د  الجزيره ـ  «  د  Josh Rushingامريکا پخوانی پوځي دريايي افسر ،جوش رشين  کال په سپ
ليسي مارل سو  »  ان ه په کار و ن کي  موقعيت لري،  د خبريال په تو رام لخوا چي دفتر يې په واشن جوش . پرو

خه د لرغوني تاريخ او کالسيکو مدنيتو په رشته کي ليسانس لريرشين  نوموړی د   . د تکزاس د پوهنتون 
ه  د  لويزوني برنامو همکار وو»JAG«هاليووډ د پوځي فلم جوړولو مشاور او همدارن ړې د پيل .   د  د عراق د ج

ری  د قطر په دوحه کي دمتحده اياالتود مرکزي قوماندې په  نه ال مخکي پوځي افسر جوش شين او د هغه يو بل مل
مارل سوی) U.S. Central Comman   ـ CENTCOM( نهاد يا سن کام کي  نوموړي بيا را وروسته     . ووپه کار 

رول په اتاق« دهمدې قومندان د) ٢٠٠٣( کام مرکز په . کي  د مستنده برنامو د پاره  کار کاوه » کن دوحه کي د سن
ه د ايران، عراق او افغ خه را نيولې تر قزاقستانه پوري او همدارن ني ختي کي د سوډانه  ولو ،په مين انستان د 

  . نظامي فعاليتو مسؤليت په غاړه  لري 
  

ه د امريکا يو متقاعده دريايي پوځي افسر پسله  رن تنه را پورته سوه چي  دلته    عين په هغه وخت کي هم  دغه پو
 کالوپوځي خدمت نه، د الجزيرې  شبکه هغه د خبريال په حيث  جذبوي ، هغه شبکه چي  يو وختي هغې ته د ١۴
په نوم يوکتاب و  Mission: Al-Jazeeraريستي شبکې  نوم ور کول کېده؟ جوش رشين په راوروسته کي د رو

تني را پورته کړې . ليکه  په دې کتاب کي نوموړي  د . دغه کتاب د الجزيرې د راتلونکې  په هکله ډيري پو
ه  په دې سيمه کيالجزيرې په هکله خپل خوشبينانه   نظر بيان کړی دئ، او امريکا ته وايي  رن يو « بايد چي  

  !»اطالعاتي پل جوړ سي 
  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

لويزوني شبکې د  محبوبيت اصلي وجه داهم ده چي په خپلو خپرونو کي و خپلو عربي او  د بلي خوا د الجزيرې  د 
اني وي ،  اني او خبرونه وړاندي کوي چي د هغوی و زړه ته نيژدې موضوع بهرنيو مخاطبانوته  داسي موضوع

ه نه وه  اورېدلياوز و حقونه، د قرآن د آياتو په باره کي بحثونه او تحليلونه . ياتره يې  د هغو په اړه پخوا   مثًال د 
ني ختي راتيژۍ په هکله خبرياويا د من ، يا  مثًال د فلسطينيانوددوهمي  انتفاضيې خبرونه، د عراق او   دسياسي س

ړې سره او تازه  خبرونه،  ويي  فلمونه افغانستان د ج داسي نور بېالبېل  تصويري خبرونه چي په . يا د بن الډن وي
يا  لکه  د يوه زخمي  فليسطيني  کوچني ماشوم تصوير چي د .  عربي رسنيو کي يې  ساری نه وو ليدل سوی

انه باندي سا   ، سيد يا  دحزب اهللا د مشر. ورکوياسرائيلي سرتيري لخوا په مرم ويشتل سوی او د پالر پر زن
ه دي ول داسي  دې .   چي پخوا بل عربي هيواد نه وې کړې يا يې نه خپرول حسن نصر اهللا سره مصاحبه،  دا 

ی دئ و الجزيولو ی  اعتبار ور ک ان     .رې ته  
  

لوېزونونه دې ته اړ کړل چ ني ختي زياتره دولتي  لوېزوني شبکې  دغه شاني اثرناکه  ميتوډ د مين ي  د الجزيرې د 
د رقابت په عرصه کي  خپلي خبري اوتحليلي  شېوې اصالح کړي  او حتی ځيني  عربي دولتونه ال دېته اړ سول چي 

رول يوه برخه را  کمه  کړي  الجزيره په دې توانېدلې ده  د عربي ژبي په هيوادونو کي د . په رسنيو باندي د  خپل کن
داسي ال هم سوي دي . ه د هغوی سياسي معلومات زيات کړي عادي خلکو سياسي پوهه لوړه او د عربي نړۍ په هکل

زارشونه په وجه په  غربي او عربي هيوادو کي  د الجزيرې په  چي  الجزيرې د خپلي د ژبي صراحت او جنجالي 
و واره په مختلفو هيوادو کي تړل سوي  مقابل کي  زياتي کرکي او حساسيتونه را پارولي  دي ، د الجزيرې دفترونه 

زارشو په خاطر احضار کړي دي   يا ځينو هيوادواو ان د ځينو  دغه شبکه د هري بلي غير اسرائيلي . خپل ډيپلو ما
خه ماسېوا  و خپلو برنامو ته اسرائيلي مېلمانه  را بللي دي   .شبکې 

  
زارش ورکړل سوی وو چي په عراق کي د القاعدې پخوانی مقتول مشر ابو مصعب الزرقاوي و ا لجزيرې  داسي هم 

ي پيغام کي هغې ته   رن ورچي « ته په يوه ان خو الجزيره دا خبره ردکړې . لقب ورکړی  وو » د امريکا تبليغاتي ډن
لويوزوني شبکه ده چي له سياسي پلوه  او وايي چي  ني ختي کي يوازن  ولو ده، او ادعاکوي چي په من دا شبکه د 

ولو مثبتو اړخو سره. بې طرفه ده  وله ډله ائزه  رسن  او خو ددې   سره دا خبره پر خپل ځای پاتې ده چي 
لويوزوني شبکې د دې خبري په پام کي نيولو سره   چي د چا په ملکيت کي ده،  يو شاني سياسي خط او خپل هدفونه  

ته کوي يې  . تعققيبوي  اني برجسته کوي او ځيني بيا مخ ځني اړوي بې ارز ددې الجزيره هم . ځيني موضوع 
خه  مستثنا نه بي بي سي هم دغه الره وهي ، مثًال هغوی چي و غواړي د ځينو کسانو سره مصاحبه .  دهقاعدې 

په عربي نړۍ کي الجزيره يوازن عربي . وکړي نو  کوي يې خو د ځينو سره چي ضروري هم وي بيا يې نه کوي 
 اسرائيلي چارواکو لکه شيمون پريز او آريل لويزوني  شبکه ده چي په اسرائيلو کي دائيمي خبريال لري او د

 بل هي  هيواد کي نه  وو  شاروون  سره يې مصاحبې کړي دي، حال داچي دغه شاني  کار تر اوسه د  عربي نړۍ په
  .سوی

  
لويزوني خبري شبکه چي و ډيرو ته ال اوس هم يوه معما ده، د قطر د بهرنيو چارو  د وزارت تر مستقيم   د الجزيره 

رت الندي فعاليت کوي، خو د خپل ځان د پاره يې  يوه نړۍ واله اداره  جوړه کړېده  چي  التر اوسه  پوري د هغه نظا
ه  ليکل سوي دي   ي او زيات  ه ويل کي ه په خپل مرکزي دفتر دوحه .  په باره کي زيات  ه نا دغه  شبکه اوس 

ه کم  ٣٠ کي يې تنه کاري نيرو لري  او د نړۍ په مختلفو هيوادو١٠٠٠کي   تنه مسلکي ٢٠٠ دفترونه فعاله دي چي 
ې کوي  خه . مامورين کار پک ولي نړۍ  ني ختي او عربي هيوادو نه عالوه تقريبًا د  دغه شبکه نن سبا  د من

زارشونه وړاندي کويتصويري   . خبرونه او 
  پای

تونه او دغه الندي منابع؛: مأخذونه   زما شخصي يادا
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