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د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ  ٢١ﻣﻪ

هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ) CNN (١۴
د ﺳﻲ ِان ِان ﮐﯧﺒﻠﻲ ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ
Cable News Network

ﭘﻪ ا ﻼﻧ ﺎ ﮐﻲ د ﺳﻲ ان ان ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ
زﻣﻮږﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﻲ د رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻨﻮع او د هﻐﻪ ﺧﻼﻗﻪ ﻗﺪرت داﺳﻲ ﻳﻮﻩ
اهﻤﻪ ځﺎﻧ ړﺗﻴﺎ ﺗﻤﺜﻠﻴﻮي ،ﭼﻲ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﺮ ﻮﻟﻮ اړﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﯥ
ﺧﭙﻞ اﺙﺮ اﻳ ﻲ دئ  .ﻧﻦ ﻮﮎ ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ ﭘﻪ هﺮﻩ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ د رﺳﻨﻴﻮ ﺡﻀﻮر؛ د ﺧﺒﺮو ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻓﺮهﻨ  ،هﻨﺮ
او د ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﺨﻪ را ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻣﻠﻲ او ﻧړۍ واﻟﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ
ﭘﻮري ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﻲ ﺡﺲ ﮐړي  .ﮐﻮم ﺗﺄﺙﻴﺮات ﭼﻲ د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻲ ﮐﻴ ي ﻧﻮ هﻐﻪ ددې ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮي دي ﭼﻲ دﻏﻪ ﺧﺒﺮي
ﻧﻬﺎدوﻧﻪ ﻳﻮ دم د ﻳﻮې ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻣﻬﺎﺟﻤﻮ دوﻟﺘﻮ او اﺷﺨﺎﺹﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ وﻟﻮﯦ ي  ،ﺧﺎﺹﺘًﺎ ﻏﺮﺑﻲ
هﻴﻮادوﻧﻪ او د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻲ اﻣﺮﻳﮑﻪ ﭼﻲ ﻏﻮاړي ﻧړۍ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﮐﯧﺪو ﺧﻮاﺗﻪ ﯧﻞ وهﻲ
او د ﭘﻮځﻲ اډو د ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ د هﻤﺪې وﺳﻴﻠﯥ ﺨﻪ هﻢ د ﻳﻮﻩ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮎ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ د ﻮﻟﻲ ﻧړۍ د
ﺗﺴﻠﻂ د ﭘﺎرﻩ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ ﺳﻲ ان ان )  (Cable New Network - CNNد اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﺒﺮي ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻲ،د ﻧﻮرو ﺧﺒﺮي او
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﺗﺮ ﻨ د ﻳﻮې اﺙﺮ ﻧﺎﮐﻪ او ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻲ ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ددوﻟﺖ د ﻟﻮﻳﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻲ او
هﮋﻣﻮﻧﻴﺴﺘﮑﻲ اهﺪاﻓﻮ د ﺗﺤﻘﻖ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺳﻄﺤﻪ ځﺎن را ﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐړﯼ دئ،ﺧﻮرا ﻟﻮﯼ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﺑﻮي.
دﺳﻲ ان ان د ﮐﯧﺒﻠﻲ ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ د ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎر  Ted Turnerﺮﻧﺮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ  ١٩٨٠ﮐﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﻮﻩ .
ﺳﻲ ان ان ﻟﻮﻣړﻧ ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ وﻩ ﭼﻲ  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻼ ﻧﺎﻏﻪ ځﺎن د ﺧﺒﺮو و ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﻣﺨﺘﺼﻪ ﮐړﯼ او ﭘﻪ
هﻤﺪې ﺡﻮزﻩ ﮐﻲ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮوع و ﮐړ.
ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٩۶ﮐﻲ د  CNNﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،دﻣﻴ ﻳﺎ او رﺳﻨﻴﻮ اﻓﺴﺎﻧﻮي ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮﻳﮑﻦ ﺁن ﻻﻳﻦ )(American On Line
ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د اﻧ ﺮﻧﻴ ﻲ ﺧﺒﺮو د ﻋﺮﺽﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺷﺒﮑﻪ دﻩ او د ﻳﻬﻮدي ﺎﻳﻢ وارﻧﺮ Time Warnerﺷﺮﮐﺖ ﻳﯥ
ﻣﺎﻟک دئ ،راﻧﻴﻮل ﺳﻮﻩ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﺳﻲ ان ان هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻮ ﺳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎرډي او ﻏﻮﻟﭙﻴﮑﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻲ ځﺎن
ﻣﺪﻏﻤﻪ ﮐړ.

 CNNﻧﻦ د  ٣٣٠٠ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻟﺮي ﭼﻲ ﻮ ﺳﻮﻩ ﺁزاد ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﮐﻲ اﺽﺎﻓﻪ ﮐﻴ ي .د
ﺳﻲ ان ان  CNNﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ د ا ﻼﻧ ﺎ ،ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﮐﻲ واﻗﻊ دئ  .ﺧﻮ ﭘﻪ واﺷﻨ ﻦ ،ﻟﻨﺪن او هﺎﻧ ﮐﺎﻧ ﮐﻲ هﻢ د
ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ د ﺟﻮړﯦﺪو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﺮي  .د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪي د ﻧړۍ ﭘﻪ  ٢١هﻴﻮادو او هﻢ د واﺷﻨ ﻦ او ا ﻼﻧ ﺎ ﺨﻪ ﻋﻼوﻩ
ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﻧﻬﻮ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﻟﺮي.
 CNNد ﭘﻴﺴﻮ د ﭘﻴﺪاﮐﯧﺪو دوې ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻨﺒﻊ ﻟﺮي ﭼﻲ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﯧﺒﻞ ﮐﻲ د ون وﺟﻪ دﻩ ﭼﻲ د هﺮ ون ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺨﻪ ﻳﯥ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي او ﺑﻠﻪ ﻳﯥ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ او اﻋﻼﻧﻮ د ﻻري  .ﭘﻪ هﻐﻪ اﺡﺼﺎﻳﻪ ﮐﻲ ﭼﻲ ﺧﭙﺮﻩ ﺳﻮﯦﺪﻩ د ﺳﻲ ان ان ﮐﯧﺒﻠﻲ ﺧﺒﺮي
ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د  ٩٣ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ او د ﻧړۍ ﭘﻪ  ٢١٢هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﻲ ﻧﻴﮋدې  ٨٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺗﻨﻪ وهﻐﯥ ﺗﻪ
ﻻس رﺳﻲ ﻟﺮي او هﻤﺪﻏﻪ ﻟﻮﯼ رﻗﻢ ﺳﻲ ان ان د اروﭘﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻟﻮ ﺷﺒﮑﻮ ﻟﮑﻪ ﺳﮑﺎﯼ ﻧﻴﻮز او ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺨﻪ ﻣﺨﮑﻲ
ﮐﻮي  .دﻏﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﻓﺎﮐﺲ ﻧﻴﻮز ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ هﻐﻪ هﻢ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ دﻩ ،دوهﻤﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﯧﺒﻠﻲ
ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ دﻩ ﭼﻲ زﻳﺎت ﻟﻴﺪوﻧﮑﻲ ﻟﺮي.
دد ې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺳﻲ ان ان ﭼﻲ وﻧﻮرو ﻮ اړﺧﻴﺰﻩ ﺷﺒﮑﻮ ﺗﻪ ځﺎن ﻏﺰوﻟی او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻳﯥ ﮐړﯦﺪﻩ ،د وﻳ ﻳﻮﻳﻲ ﺧﺒﺮ و
ﻋﻤﺪﻩ دﺧﺮ ﻼو ﺑﺰﻧﺲ ﻳﯥ ﺗﺮ  ۶زﻳﺎﺗﻮ ﺁژاﻧﺴﻮ ﭘﻮرﻳﺎﻧﺪي رﺳﻮﻟی دئ .دﻏﻪ ﮐﺎر ﻴﻲ ﭼﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎ ددې رﺳﻨ ﻟﺨﻮا

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٣
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

ﺨﻪ هﻢ ﺧﭙﻞ ﻓﺮهﻨ
ﻣﻨﺒﻊ دﻩ .

او ﺧﭙﻞ ﻧړۍ وال هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻮي ،او هﻢ د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺡﻮزې ﮐﻲ

ﻮﻧﻪ ﻳﻮﻩ

ﻨﺪوﻳﻪ

ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﻧﻮرو ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻮ ﺗﺮ ﻨ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻲ ﭘﻨ ﻪ ﻋﻤﺪﻩ او ﻟﻮﻳﻲ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﻳﻌﻨﻲ )ﺳﻲ ﺑﻲ
اﻳﺲ ) ، (C.B.Sان ﺑﻲ ﺳﻲ ) ، (N.B.Cاي ﺑﻲ ﺳﻲ ) ، (A.B.Cﺳﻲ اﻳﻦ اﻳﻦ ) ، (C.N.Nاو ﻓﺎﮐﺲ ﻧﻴﻮز FOX
) ( NEWSدي ﭼﻲ ﺑﻼ ﻧﺎﻏﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﮐﻮي  .د دﻏﻪ ﺗﻠﻮوﻳﻮزﻧﻲ ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻋﻤﺪﻩ د ﭘﺎم وړ
ﮑی دادئ ﭼﻲ ددې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﻲ دﻏﻪ ﺷﺒﮑﯥ ﻳﻮ ﭘﺮاخ او ﺟﻼ اداري ﺳﻴﺴ ﻢ ﻟﺮي ﺧﻮ ﭘﺮ دې ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﻮ واﺡﺪ
ﺗﻔﮑﺮ ﺡﺎﮐﻢ دئ  .دﻏﻪ واﺡﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﻲ هﻤﺎﻏﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داراﻧﻮ ﻲ او د ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺳﻴﺴ ﻢ دﻓﺎع دﻩ ددې ﺳﺒﺐ ﺮځﻲ
ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﻇﺮاﻓﺖ او ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮ ﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻳک ﭘﻪ ﻳﮑﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼ ﺑﻴﻠﻮ ډوﻟﻮو ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ
ﺗﻪ ورﺳﻮي.
ﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻴﻮرﻳﺴﻦ او ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺎﻓﻠﺮ ) (Alvin Tofflerد رﺳﻨﻴﻮ د ﻧﻘﺶ اوﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﻲ
د هﻐﻪ د روﺡﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﺪي وﻳﻠﻲ وﻩ  ،ﭼﻲ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺟ ړو ﻧﻮې ﻋﺮﺹﻪ ﺑﻪ ډﻟﻪ اﺋﺰﻩ رﺳﻨ ﺟﻮړوي
او دا رﺳﻨ دي ﭼﻲ ﺗﺮ ﺟﻨ ﻲ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻮ او ﻣﺮﻣﻴﻮ ﺑﻪ زﻳﺎت ﻣﺮ ﻮﻧﯥ وي  .اﻟﺒﺘﻪ دا ﻳﻮازي ﺎﻓﻠﺮ ﻧﻪ وو ﭼﻲ داﺳﻲ
ﻪ ﻳﯥ وﻳﻠﻲ وﻩ  ،ﻧﻦ ﻮﻟﻪ ﮐﺎرﭘﻮهﺎن د رﺳﻨﻴﻮ د ﺡﻴﺎﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﺁ ﺎهﻪ دي  .ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﻲ د
رﺳﻨﻴﻮ ﻣﻬﻤﻪ او اﺹﻠﻲ وﻇﻴﻔﻪ دادﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻌﻨﻲ او ﻣﻔﻬﻮم ځﺎﯼ ﮐړي  .ﻣﻮږ وﻟﻴﺪل ﭼﻲ هﻢ د ﺧﻠﻴﺞ ﭘﻪ
ﺟ ړﻩ ﮐﻲ ،هﻢ د ﺳﭙ ﺎﻣﺒﺮ د ﻳﻮوﻟﺴﻤﻲ د ﭼﺎودﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻲ ،او هﻢ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ او  ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻋﺮاق دﺟ ړو ﭘﻪ دوران ﮐﻲ او  ....دا رﺳﻨ وې ﭼﻲ د ﻋﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎرو ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻞ او د دوﻟﺖ د اهﺪاﻓﻮ
ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړﻧ دﻧﺪﻩ و ﻟﻮﺑﻮل او د ﻳﻮﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﻩ اهﺮم ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﻳﯥ ځﺎن ﮑﺎرﻩ ﮐړ  .ﺳﻲ ان ان
هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮاردو ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﮐﺮدار ﭘﻪ ﺧﻮرا ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻣﻬﺎرت ﺳﺮﻩ اداء ﮐړﯼ دئ .
ﭘﻪ  ١٩٩١ﮐﺎل ﮐﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ اﻣﺮﻳﮑﯧﺰ د ﺧﻠﻴﺞ ﺟ ړﻩ ﭘﻴﻞ ﮐړﻩ ﻧﻮ ﺳﻲ ان ان  CNNد ﻟﻮﻣړي ځﻞ دﭘﺎرﻩ ځﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ
ﮐﻲ ددې ﺟ ړې د ﭘﻴ ﻮ او د ﺧﺒﺮو و اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐړ .دﻏﻪ ﺟ ړﻩ د ﺳﻲ ان ان د ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﯥ د ﺷﻬﺮت د ﭘﺎرﻩ
ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ځﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻣﻄﺮح
ﺗﺮ ﻮﻟﻮ د ﻋﻄﻒ ﻳﻮﻩ ﻧﮑﺘﻪ و ﺮځﯧﺪﻟﻪ ﭼﻲ ددې وﻳ ﻳﻮ ﻴﻤﻲ ﺟ ړې ﭘﻪ ﭘﻮ
ﮐړ .ﺧﻮ هﻢ ﺳﻲ ان ان او هﻢ ﻧﻮري ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻮ د اﻣﺮﻳﮑﺎ داهﺪاﻓﻮ د ﺗﺤﻘﻖ د ﭘﺎرﻩ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ وﺳﻴﻠﯥ وې او زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﺮ
دې ﮑﻲ زور اﭼﺎوﻩ ﻮ داﻣﺮﻳﮑﺎ و دﻏﻪ ﺟ ړې ﺗﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐړي  .ددﻏﻲ ﺟ ړې ﺟﺮﻳﺎن د ﺁﻏﺎزﻩ ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ
اﻧﺠﺎﻣﻪ ﭘﻮري د ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﻓﻠﻢ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ و ﻧړۍ واﻟﻮ ﺗﻪ و ﻮدل ﺳﻮ ،ﺳﻲ ان ان ﭘﺮ ځﺎﯼ ددې ﭼﻲ د ﺟ ړې د
واﻗﻌﻴﺎﺗﻮﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ځﺎن ﻣﺼﺮوف ﮐړي ﻧﻮ در ﺮدﻩ ﻳﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ دﭘﻮځ ﭘﺮ ﮑﻨﺎﻟﻮﺟﻴﮑﻲ وړﺗﻴﺎ او د ﻣﻮډرﻧﻪ ﺟ ړې ﭘﺮ
ﻻ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ او
دﻗﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺎوﻩ او ﭘﻪ هﻤﺪې ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺟ ړې ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﺗﺎ و ﺑﺎﻻ ﮐﻮل  .اﺹﻮ ً
ﻠﻮﯦﺰون ﮐﻲ ددﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻮرو ﻧﻨﺪارﻩ او د هﻐﻮﯼ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ دﻗﺖ او ﺑﯥ درﮐﻪ ﭼ ﮑﺘﻴﺎ ﻃﺒﻌًﺎ ﭘﺮ ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ
ﺑﺎﻧﺪي زﻳﺎت رواﻧﻲ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﮐﻮي  .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﮐﺎر زار ﮐﻲ اﺹﻠﻲ هﺪف داوي ﭼﻲ دوراﻧﻴﻮ او ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﺗﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ
ﭘ وﺳﺎﺗﻞ ﺳﻲ او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﺮ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺮدﻩ وﻏﻮړوړل ﺳﻲ  .دﻧړۍ زﻳﺎت ﺹﺎﺡﺐ ﻧﻈﺮاﻧﻮ
دﺧﻠﻴﺞ ﭘﻪ ﺟ ړﻩ ﮐﻲ د ﺳﻲ ان ان دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﮐﺮدار ﺑﻠﮑﻞ د ﭘﻨ ﺎ ﻮن د ډﻳﮑ ﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻪ وﺑﻠﻞ او د هﻐﻪ ﺨﻪ ﻳﯥ د
ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ و ارزوﻩ.
ﺳﻲ ان ان د ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ ﻟﻮﻣړﻧ ﺷﺒﮑﻪ وﻩ ﭼﻲ د ﺳﭙ ﺎﻣﺒﺮ د ﻳﻮﻟﺴﻤﻲ ﺮورﻳﺴ ﻲ ﺡﻤﻠﯥ ﺹﺤﻨﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﮐړې  .ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮ ﻻ دا ﭼﻲ د ﺳﻲ ان ان ﭘﻪ ون د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻮ ﻧﻮري ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﯥ ددې ﭘﻴ ﻲ
ﺗﺮﻣﺨﻪ ﻻ ﺧﭙﻞ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن د ﻧړۍ وال ﺗﺠﺎرت د دو ﻮﻧﻮ ﺗﻌﻤﻴﺮو ﭘﻪ ﺷﺎو ﺧﻮا ﮐﻲ ځﺎﯼ ﭘﻪ ځﺎﯼ ﮐړي وﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ
ﮐﻲ.د ﻏﻪ ﺷک او ډﻳﺮ ﻧﻮر داﺳﻲ ﺷﮑﻤﻦ ﻣﻮارد را ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ددې ﺡﺎدﺙﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻳﯥ ﻧﻮري ﭘ ﻲ دﺳﻴﺴﯥ او
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﻲ ډﯦﺮ داﺳﻲ ﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ هﻤﺎﻏﺴﻲ ﭘﻪ اﺑﻬﺎم ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻲ دي.
هﻤﺪا رﻧ ﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ د ﭘﺎرﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻮ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﻲ د ﻳﻮﻩ ﻓﺮهﻨ ﻲ ﺳﻨﺖ ﭘﻪ ﺑﻄﻦ
ﮐﻲ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺴﻲ  .و ﻳﻮې ﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮑﻲ ﻓﻀﺎ ﺗﻪ ﺷﮑﻞ ورﮐﻮل او د اذهﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﮐﻲ هﻐﻪ ﻪ ﭼﻲ د ﺟﻤﻬﻮري
رﻳﺎﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺗﻪ وﻟﺴﻲ رﻧ ورﮐﻮي  ،هﻐﻪ د رﺳﻨﻴﻮ ﺧﻮرا ﺡﺴﺎس او ﺗﻌﻴﻴﻨﻮوﻧﮑی ﻧﻘﺶ دئ  .د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ
ﺡﺎﮐﻢ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻓﺮهﻨ ﮐﻲ رﺳﻨ ﻳﻮ ځﺎﻧ ړﯼ ځﺎﯼ ﻟﺮي  .د ﺳﻲ ان ان ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ هﻢ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ
ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﮐﻲ د ﻳﻮې ﻣﻮډرﻧﻲ ﭘﺮوﭘﺎ ﻨ ي وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ځﺎن و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را و اﻳﺴﺖ او د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﻳﯥ ځﺎن ﻳﻮﻩ
ډﯦﺮﻩ ﻨﺪوﻳﻪ ﻣﻨﺒﻌﻪ و ﺮځﻮل  .هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭼﻲ اوﺑﺎﻣﺎ او ﮐﻠﻴﻨ ﻦ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﭘﺎرﻩ را ﻮﻟﻲ ﮐړې وې  ،هﻐﻪ ﻳﯥ
ﻳﻮ دم ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮ وﻟ ﻮﻟﯥ ﭼﻲ د ﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ د ﺳﻲ ان ان د ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻮ و ﺟﻴﺒﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﯥ .
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