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د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ) (١٠ﺷﻴﻨﻬﻮا
د ﺷﻴـﻨـﻬـﻮا ﺧـﺒـﺮي ﺁژاﻧـﺲ

Xinhua News Agency
ﭼﻴﻦ د ﻣﺮﮐﺰي او ﺷﺮﻗﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﮐﻲ هﻢ د ﻧﻔﻮﺳﻮ د ﻟﺤﺎﻇﻪ ،هﻢ د ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻟﺤﺎﻇﻪ او هﻢ د اﻗﺘﺼﺎدي او
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺮﺳﺎم ﺁورﻩ رﺷﺪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻧړۍ ﺳﺘﺮ هﻴﻮاد دئ  .دﻏﻪ هﻴﻮاد ﻧﻦ ﺳﺒﺎ د ﺧﭙﻞ زﺣﻤﺖ ،د ﺧﭙﻞ ﺻﻨﻌﺖ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ دﻣﺘﻌﺎدل او ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ځﺎن د ﻣﻌﻈﻤﻮ هﻴﻮادو ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ را وﺳﺘﯽ دئ .
دﻏﻪ ﻟﻮﯼ او ﭘﺮ ﻧﻔﻮﺳﻪ هﻴﻮاد ﻧﻦ د ﻧړۍ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻋﺮﺻﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ د ﺣﺮﮐﺖ ﻟﻮرﯼ د ﻳﻮﻩ ﻟﻮﯼ او اﺛﺮﻧﺎﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﻪ
ﺣﻴﺚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐړﯼ دئ  .ﭼﻴﻨﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد ﮐﻲ د رﺳﻨﻴﻮ د ﻗﺪرت او دهﻐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺨﻪ د ﺧﭙﻞ ﻓﺮهﻨ د ﺧﭙﻠﻲ ﻋﻘﻴﺪې
او د ﺧﭙﻠﻮ ارزﺷﻮ و ﺳﺎﺗﻨﻲ او اﺷﺎﻋﺖ ﺗﻪ هﻢ د ﻳﻮې ﻣﺆﺛﺮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ اوهﻢ د ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد د ﻻ زﻳﺎت
ﭘﺮﻣﺨﺘ او د ﻧړۍ دوﻟﺴﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮﻟﻲ او اﻣﻨﻴﺖ د ﺗﺤﮑﻴﻢ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د هﻐﻪ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐړﯦﺪﻩ .
ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ د وروﺳﺘﻴﻮ درﯦﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﭘﻪ دوران ﮐﻲ ﭼﻲ دې هﻴﻮاد دﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺗ ﻟﻮري ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ و اﻗﺘﺼﺎدي
ودي ﺗﻪ د ﺧﻼﺻﻮ دروازو ﺧﻮ ﮐﻨ ﺮول ﺳﻮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻻرﻩ ﻏﻮرﻩ او ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻮﯼ ﺗﺤﺮﮎ
ورﮐړ ،هﻤﺪاﺳﻲ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي روان دئ ،رﺳﻨﻴﻮ هﻢ ورﺳﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ ودﻩ ﮐړﯦﺪﻩ  .هﻤﺪا اوس ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ ٢٢٠٠
ورځﭙﺎڼﻲ ،ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ٧٠٠٠ﻣﺠﻠﯥ او ژورﻧﺎﻟﻮﻧﻪ  ٧٠٠ ،ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ او ١٠٠٠ﺳﻴﻤﻪ اﺋﺰﻩ ﻣﻠﻲ راډﻳﻮﻳﻲ ﺳ ﯧﺸﻨﻮﻧﻪ او
 ٣٠٠٠ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﮐﯧﺒﻠﻲ ﭼﻴﻨﻠﻮﻧﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﻟﺮي .ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ رﺳﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺘﻪ  ،ﺧﻮ ﺻﻨﻔﻲ
اﺗﺤﺎدﻳﯥ ﭼﻲ د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﻮﻧﺪ ﺗﺮ اﺛﺮﻻﻧﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ،د رﺳﻨﻴﻮ د ﮐﺎرﻟﻮرﯼ ورﺗﻌﻴﻨﻮي او ﺧﺒﺮﻧ ﺎران ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ورځﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻲ دهﻐﻪ ﺿﻮاﺑﻄﻮ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻮي ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﺣﺮﻓﻪ اﯼ اﺧﻼﻗﻮ د ﻣﻨﺸﻮر ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮﺑﺎﻧﺪي ﻣﮑﻠﻒ
ﻨﻲ او د هﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻴﮑﻲ دﻧﺪي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي .
ﺧﻮددې ﺳﺮﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﭼﻴﻦ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ هﺮﻩ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧ ړي ﺗﻮ ﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮوﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﻟﻴﮑﻨﻲ ،داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﻧﻠﺮي ،ﮐﻪ ﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ هﻐﻪ د ﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﻪ دي ﭼﻲ د دوﻟﺖ د رﺳﻤﻲ ﺧﺒﺮي
ﺁژاﻧﺲ ﻳﻌﻨﻲ د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﻟﺨﻮاورﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻳ ي  .ﭼﻴﻨﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د ﺧﭙﻞ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺗ ﻼري ﭘﺮ ﻣﺒﻨﺎ واﻳﻲ ﭼﻲ د ﭼﻴﻦ
ﭘﻪ ﭘﺮاخ هﻴﻮاد ﮐﻲ د ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﻲ ،دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﮐﻨ ﺮول د اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ هﺮج و ﻣﺮﺟﻪ ﺨﻪ
ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ دئ او د ﭼﻴﻦ د ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻮ او ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻣﻨﻞ ﺳﻮﯼ اﺻﻞ ﻞ ﮐﻴ ي  .داﺳﻲ هﻢ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ د
ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ اړﻳﮑﻲ د ﭼﻴﻦ د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﻮﻧﺪﻩ ﺳﺮﻩ دوﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻲ دي ﭼﻲ هﻐﻪ ﺗﻪ د ﻮﻧﺪ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ د
ﻳﻮﻩ ﭘﻠﻪ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐﻮي .
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

رﺳﻨ ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮي اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻪ دواﻣﺪارﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨ ﻪ ﺳﺎﺗﻲ ﭘﻪ دوﻟﺘﻮ
ﮐﻲ د ﻗﺪرت د دوام د ﻣﺤﻮري اهﺮﻣﻮ ﺨﻪ ﻞ ﮐﻴ ي  ،ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻲ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮ ﮐﻲ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪﻳﻞ هﻢ ﻣﻨﻞ
ﺳﻮﯼ دئ  .د وﻟﺴﻮ ﭘﺮ اﻓﮑﺎرو ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺴﻠﻂ ﭼﻲ دهﻤﺪﻏﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﺨﻮا د هﻐﻮﯼ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻳ ي ،و هﻐﻪ
ﺗﻪ داﺋﻤﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻩ  .ﻳﻮازي د وﻟﺴﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻲ او د هﻐﻮ ﭘﻪ اﻓﮑﺎرو ﮐﻲ ﻧﻔﻮذ دئ ﭼﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﺎﺗﻲ او ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ د هﻐﻮﯼ ﺑﺎور او اﻋﺘﻤﺎد هﻢ ﻻﺳﺘﻪ راوړي  ،د هﻤﺪې ﻣﺠﺮاء
او ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﺧﻮا ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﮐﻴ ي او ﭼﻲ ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ د ﻮﻟﻨﻴﺰ
ﺨﻪ هﻢ دﻩ ﭼﻲ وﻟﺴﻮﻧﻪ دﭘﺮﻣﺨﺘ
ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻧﺼﺎف ،ﺗﺮﻗﻲ اوﺳﻮﻟﻲ ﭘﺮ ﻣﺒﺎﻧﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي وﻻړ وي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﻟﻮﯼ ﻟ ﮑﺮ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﺴﯥ هﻢ رواﻧﻮي .
د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ ) ( Xinhua News Agencyﻳﺎ  NCNAﭼﻲ د ﻧﻮي ﭼﻴﻦ د ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ هﻢ ﻳﺎدﻳ ي ،د
ﭼﻴﻦ د وﻟﺴﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ او ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ د ﺧﺒﺮو او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د را ﻮﻟﯧﺪو او ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﯼ
ﻣﺮﮐﺰ دئ  .دﻏﻪ ﺁژاﻧﺲ د رﺗﺒﯥ ﻟﻪ روﻳﻪ د ﻧړۍ د ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺴﻮ د اﻟﻒ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ راځﻲ  .دﺷﻴﻨﻬﻮا ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ د
ﭼﻴﻦ د دووﺁژاﻧﺴﻮ ﺨﻪ ﻳﻮ دئ  .هﻐﻪ ﺑﻞ ﻳﯥ د ﭼﻴﻦ د ﺧﺒﺮي ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي  .د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺧﺒﺮي رﺳﻨ ﻧﻪ
ﻳﻮازي ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ د ﺧﭙﻞ ﻧﻘﺶ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳﻮ ځﺎﻧ ړې رﺳﻨ دﻩ  .ﻟﺲ زرﻩ ﺗﻨﻪ
ﮐﺎر ﮐﻮﻧﮑﯥ ﻟﺮي دﻏﻪ رﻗﻢ د ﻧړۍ د ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺴﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﮑﻪ روﻳ ﺮز ﻮ واري زﻳﺎت دئ  .ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ
ﮐﻲ  ١٠٧دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻳﯥ د ﻮﻟﻮ هﻴﻮادو ﺨﻪ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ را ﻮﻟﻮل او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ هﻴﻮادو ﮐﻲ د ﭼﻴﻦ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ
ﮐﻲ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول دي  .دﻏﻪ ﺁژاﻧﺲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ هﻢ  ٣١ادارې ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ هﺮ وﻻﻳﺖ ﮐﻲ ﻳﻮﻩ ادارﻩ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي .
د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ د  ٢٠ﻋﻤﺪﻩ ورځﭙﺎڼﻮ او د  ١٢ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺠﻠﻮ د اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎوﻧﺪ دئ ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ ﺨﻪ د
ﺷﻴﻨﻬﻮا ډﯦﻠﻲ ﻠ ﺮاف ،د ﺷﻴﻨﻬﻮا د ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﺑﻮﻟ ﻦ ﭼﻲ ﭘﻪ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،هﺴﭙﺎﻧﻮي ،ﻋﺮﺑﻲ او روﺳﻲ ژﺑﻮ
ﺧﭙﺮﻳ ي  ،د ﻣﺮﺟﻊ اﺧﺒﺎر ﭼﻲ هﺮﻩ ورځ ﺧﭙﺮﻳ ي ،ورځﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻃﻼﻋﺎت ،د ﭼﻴﻦ د اﻣﻨﻴﺖ ورځﭙﺎڼﻪ ،د ﺷﺎﻧ ﻬﺎﯼ
د اﻣﻨﻴﺖ ورځﭙﺎڼﻪ ،اﺳﭙﺮټ اﮐﺴﭙﺮس ﭼﻲ هﺮﻩ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﭙﺮﻳ ي  .ﺁوټ ﻟﻮﮎ اووﻧﻴﺰﻩ ،دوې هﻔﺘﻪ اﻳﺰﻩ ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،د
ﻧړۍ ﻣﻬﺎﻟﻨ  ،د ﭼﻴﻦ د ﺰارﺷﻮ ﻣﻬﺎﻟﻨ  ،د ﻋﮑﺴﻮ د ﻧړۍ ﻣﻬﺎﻟﻨ  ،د ﭼﻴﻦ ﮐﺎﻟﻨ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﺎﻳﻲ او اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻮ ﺧﭙﺮﻳ ي
 .د ﭼﻴﻦ دوﻟﺖ دد ې رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻴﮋدې ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ ﻠﻮﯦ ﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺄﻣﻴﻨﻮي  .دﻏﻪ رﺳﻨ اوس د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻮاﻳﺪو د ډﯦﺮﯦﺪو ﭘﻪ
ﻟ ﻪ ﮐﻲ دي ﭼﻲ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﺗﺠﺎرت ﭘﻪ عﺭﺼﻪ ﮐﻲ ځﺍﻥ ﻭ ﺨﭙل ﻫﺩﻑ ﺘﻪ ﻭﺭ ﺴﻭﻱ .
ﺷﻴﻨﻬﻮا د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٣١ﮐﻲ د ﺳﺮﻩ ﭼﻴﻦ د ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ ) ( Red China News Agencyﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ وﮐړ او ﭘﻪ  ١٩٣٩ﮐﻲ ﻳﯥ ﻧﻮم ﭘﻪ دﻏﻪ او ﺳﻨﻲ ﻧﺎﻣﻪ واو ﺖ  .د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﭘﻴﮑﻨ ﻳﺎ ﺑﯧﺠﻨ ﮐﻲ
دئ او ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻣړﻧ ﺑﻬﺮﻧ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ  ١٩۴٧ﮐﻲ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﻲ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻪ  .د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ ﭘﻪ ﻴﻨ ﯧﺪو ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ
هﻐﻪ هﻴﻮادو ﮐﻲ ﭼﻲ ﭼﻴﻦ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎ ﻴﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﻪ درﻟﻮد ﻧﻮ ﺷﻴﻨﻬﻮا ددې هﻴﻮاد د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﻮﻧﺪ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻧﻘﺶ
ﻟﻮﺑﺎوﻩ ،ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗﻮ ﻪ وو ﭼﻲ هﻐﻪ ﺗﻪ د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﻮﻧﺪ د ژﺑﻲ او ﺳﺘﺮ ﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪﻩ  .اوس اوس دﻏﻪ رﺳﻨ د
ﻧړۍ ﭘﻪ هﺮ ﮐﻮﻧﺞ ﮐﻲ د ﻧړۍ ﭘﻪ اوو ﻋﻤﺪﻩ ژﺑﻮ ﻟﮑﻪ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،روﺳﻲ ،هﺴﭙﺎﻧﻮي ،ﻋﺮﺑﻲ او ﭘﺮﺗ ﺎﻟﻲ ژﺑﻮ،
ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﮐﻮي  .دﻏﻪ رﺳﻨ د ﻧړۍ د اﺗﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮواو ﺗﺼﻮﻳﺮي راﮐړي ورﮐړي ﭘﺮاخ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﺮي .
د ﭼﻴﻦ رﺳﻨ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻧﻨﻪ ﮐﻲ د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ځﺎﻧ ړﯼ ﺳﻴﺴ ﻢ ﻟﺮي  ،د ﺷﻴﻨﻬﻮا درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻮي داﺧﻠﻲ ﺰارﺷﻮﻧﻪ
ﭼﻲ اﻧ ﺮﻳﺰي ﻣﻌﻨﯽ ﻳﯥ  Readhead Referenceدئ ﭘﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﺗﻮ ﻪ ﻳﻮازي د ﺣﺰﺑﻲ او دوﻟﺘﻲ هﻐﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ
ﻟﻮړو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻴ ي  .دداﺷﺎﻧﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮﻣﺘﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ وﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴ ي  .دوﻟﺖ
دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ د دﻧﻨﻪ ﺰارﺷﻮ ﻧﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻮي  .ﺷﻴﻨﻬﻮااو د ﭼﻴﻦ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺰارﺷﻮﻧﻪ و داﺧﻠﻲ
ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮي  .ﭼﻴﻨﻲ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن زﻳﺎﺗﺮﻩ و ﮐﻮرﻧﻲ ورځﭙﺎڼﻮ او ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﮑﻲ .
ﻳﻮﻩ ﭼﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ دې ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ وﻳﻠﻲ دي ﭼﻲ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﻲ د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﻟﻴﮑﻠﻮ دود ددې ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮل
ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠﮏ د هﻐﻪ ﻧﺎورﻳﻦ ﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﻲ ﮐﻮم ﭼﻲ د ﮐﺎل  ١٩۶٠ﭘﻪ ﻟﺴﻴﺰﻩ ﮐﻲ  ٣٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﭼﻴﻨﺎﻳﺎن د ﻟﻮږي
ﺨﻪ ﻣړﻩ ﺳﻮل  .وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ هﻐﻪ وﺧﺖ د ﭼﻴﻦ ﮐﻤﻮﻧﺴ ﻮﻧﺪ هﻴ ﮑﻠﻪ هﻢ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮوﻧﻪ دي
و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻرﻩ ﭘﻴﺪا ﮐړي  .د ﭼﻴﻦ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﻲ د رﺳﻨﻴﻮ د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﻴﺴ ﻢ د ﻳﻮې ډﯦﺮ ي ﭘﯧﭽﻠﯥ د ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻮ د
ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺨﻪ ﺟﻮړ دئ ﭼﻲ دهﻐﻪ ﺨﻪ هﺪف ﭘﺮ رﺳﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺳﺨﺖ ﻮﻧﺪي ﮐﻨ ﺮول ﺳﺎﺗﻞ دي  .د ﺷﻴﻨﻬﻮا د ﺧﺒﺮي
ﺁژاﻧﺲ ﻟﺨﻮا د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﭼﻲ د ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻮي ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﯥ ،ﺧﺒﺮوﻧﻪ
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او ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻟﺮي  ،هﻐﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺧﭙﺮﻳ ي  .د درو ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﻣﺨﻮ ﭘﻮري ﻳﻮ ﺰارﺷﻲ ﻣﺘﻦ هﻢ د
داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د هﻐﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﺮﻳ ي ﭼﻲ رﺗﺒﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ وزﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻮړﻩ وي .
د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧ او ﻣﻬﻤﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻪ هﺎﻧ ﮐﺎﻧ ﮐﻲ واﻗﻊ دﻩ  .دﻏﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺎزي ﻳﻮﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ادارﻩ ﻧﻪ  ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺮ دې د ﻣﺨﻪ ﭼﻲ ددې ﺟﺰﻳﺮې واﮎ د اﻧ ﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﺨﻮا و ﭼﻴﻦ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﺳﻲ ،ﭘﻪ ﻇﺎهﺮﻩ دﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎوﻩ ﺧﻮ ﺗﺮ  ١٩٩٧ﮐﺎل ﭘﻮري دﻏﻪ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ ﭘﻪ هﻨ ﮐﺎﻧ ﮐﻲ د ﭼﻴﻦ د ﻧﺎرﺳﻤﻲ ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ
ﺣﻴﺚ اﺟﺮاﺁت ﮐﻮل .
د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﭘﻪ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ ﮐﻲ د ﺧﺒﺮ د را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴ ﻢ د درﻳﻮ ﻻرو ،ﻳﻌﻨﻲ د ﻣﺮﮐﺰي ادارې ،د داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ
ﺷﻌﺒﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي  .دﻏﻪ رﺳﻨ د داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺒﺮو ،اوﻋﮑﺴﻮ د ﭘﺎرﻩ ځﺎﻧ ړي د ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ هﻴﺌﺖ
واﺣﺪووﻧﻪ ﻟﺮي  .ﭘﻪ ﺷﻴﻨﻬﻮا ﮐﻲ ﻧړۍ وال ﺧﺒﺮوﻧﻪ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ﺰارﺷﻮﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ د ﭘﻨ ﻮ ادارو ﻟﺨﻮا را ﻮﻟﻴ ي
ﭼﻲ د هﺮي ﻗﺎرې دﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ادارﻩ ﺟﻼ ﺳﻮﯦﺪﻩ او هﺮﻩ ادارﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻟﺮي او د ﺧﭙﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻗﺎرې ﺨﻪ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮي  .د ﺁﺳﻴﺎ او ارام اوﻗﻴﺎﻧﻮس ﺳﻴﻤﻪ اﺋﺰﻩ ادارﻩ ﭘﻪ هﻨ ﮐﺎﻧ ﮐﻲ دﻩ ،د اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻻﺗﻴﻨﻲ
اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺌﺰﻩ ادارﻩ ﭘﻪ ﻣﮑﺴﻴﮑﻮ ﺳﻴ ﻲ ﮐﻲ ،د اﻓﺮﻳﻘﺎ دا ﭘﻪ ﻧﺎﻳﺮوﺑﻲ ﮐﻲ ،د ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ دا ﭘﻪ ﻗﺎهﺮﻩ او د اروﭘﺎ دا
ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺌﺰﻩ ﺧﺒﺮوﻧﻪ او ﺰارﺷﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮي  .دﻏﻪ ﺁژاﻧﺲ د ورځﻲ هﺮ دم ړﯼ ﻗﺮﻳﺐ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ
ﮐﻠﻤﯥ ﺧﺒﺮوﻧﻪ او ﺳﻞ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ د ﻧړۍ ﭘﻪ  ٧ژﺑﻮ و ﻮﻟﻲ ﻧړۍ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﮐﻮي  ..ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﯼ د ﻋﮑﺴﻮ ﺁرﺷﻴﻒ
ﻟﺮي ﭼﻲ دوﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﮑﺴﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﻢ ﭘﮑ ﯥ دﻩ .
د ﺷﻴﻨﻬﻮا ځﺎﻧ ړې ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ د ﮐﺎﻟﻪ  ۴٠٠ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﺎﭘﻮي ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺎﻧﻲ ﭘﻪ رواﻧﻮ ﭼﺎرو او
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ دي .
ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ د ﻋﻠﻢ او ﺗﮑﻨﺎﻟﻮﺟ د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺷﻴﻨﻬﻮا هﻢ ﺧﭙﻠﻪ د اړﻳﮑﻮ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮﺟﻲ ﻣﻮډرﻧﻪ ﮐړﯦﺪﻩ  .دﻏﻪ رﺳﻨ
اوس اوس د اړﻳﮑﻮ د ﻟﯧ ﻟﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﺎهﻮارﻩ اﯼ ﺷﺒﮑﻪ او ﻟﺲ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ډا ﺎ ﭘﺮوﺳﺲ ﺳﻴﺴ ﻢ ﻟﺮي  .دﻏﻪ رﺳﻨ د ﻟﯧ ﻟﻮ
ﻳﻮﻩ ﺷﺒﮑﻪ هﻢ ﻟﺮي ﭼﻲ د ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎهﻮارو او اﻧ ﺮﻧﻴ ﺨﻪ ﺟﻮړ دي ﺷﻴﻨﻬﻮا د اړﻳﮑﻮ ﻳﻮ ﺳﻴﺴ ﻢ ﺟﻮړ ﮐړﯼ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ
هﻐﻪ ﮐﻲ ﭘﻴﮑﻨ د اﺻﻠﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ او هﺎﻧ ﮐﺎﻧ  ،ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ،ﭘﺎرﻳﺲ او ﻟﻨﺪن د اﻧﺘﻘﺎل د ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮاﮐﺰو ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﻻﻧﺪي را وﺳﺘﻠﻲ دي .
ﻋﻤﻞ ﮐﻮي  .دﻏﻪ ﺳﻴﺴ ﻢ د ﻮل ﭼﻴﻦ ﺳﺎﺣﻪ او ﺳﻞ هﻴﻮادوﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ
ﭘﻪ ﻮ ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮ ﮐﻲ،د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ د ﺗﺠﺎرت او ﺳﻮدا ﺮۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ هﻢ ﺧﻮرا ﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻮﻧﻪ ﮐړﯼ او
ﭘﻪ ﺳړﻩ ﺳﻴﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﺣﻮزﻩ ﮐﻲ ځﺎن ﻏﺰوﻟﯽ دئ  .د ﭼﻴﻦ د اﻗﺘﺼﺎدي اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺳﺮوﻳﺲ ،د ﭼﻴﻦ د ﺧﺒﺮو ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ
ﺷﺮﮐﺖ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﻠﻲ ﭼﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺷﺮﮐﺖ ،د ﭼﻴﻦ د ﻋﮑﺴﻮ د ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ،د ﻧړۍ د ﻋﻤﻮﻣﻲ اړﻳﮑﻮ او د هﺎﻧ ﺰو
) (١د ﻧړۍ واﻟﻪ اړﻳﮑﻮ ﺷﺮﮐﺖ؛ ﭘﻪ ﺷﻴﻨﻬﻮا ﭘﻮري د ﺗړﻟﻮ ﺷﺮﮐﺘﻮ د ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ دي ﭼﻲ د ﭼﻴﻦ د ﺳﻴﺎﻟﻮ ﺷﺮﮐﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﮐﻲ ﻳﯥ ﻪ ځﺎﯼ ﭘﻴﺪا ﮐړﯼ دئ  .هﻤﺪا رﻧ ﻪ د ﺷﻴﻨﻬﻮا ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ د ﺧﺒﺮو د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د ﻣﺆﺳﺴﯥ ،د ﻧړۍ واﻟﻮ ﭘﻮ ﺘﻨﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﮐﺰ او د ﺧﺒﺮﻳﺎﻟ د ﻣﺪرﺳﯥ ﺧﺎوﻧﺪ هﻢ دئ  ،ﭼﻲ دا ﻮﻟﻪ د ﺧﺒﺮﻳﺎﻟ او د ﻣﺨﺼﻴﺼﺎﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺗﺮﺑﻴﯥ ﭘﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي .
ﺨﻪ د ﺳﺎﻟﻤﻲ ﮐﺎرﯦﺪﻧﻲ ﺳﺎﺣﻪ هﻢ د  ٢٠٠٠ﮐﺎل را ﭘﻪ دې ﺧﻮا ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮﯦﺪﻩ ،هﻤﺪا اوس ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ
ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ د اﻧ ﺮﻧ
 ٢۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﭼﻴﻨﺎﻳﺎن و اﻧ ﺮﻧ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻟﺮي  .د ﺷﻴﻨﻬﻮا د ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ اﻧ ﺮﻧﻴ ﻲ ﭘﺎڼﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٩۶ﮐﻲ ﭘﻪ
ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﭘﻴﻞ وﮐړﻩ ﭼﻲ د ﭼﻴﻦ او ﻮﻟﻲ ﻧړۍ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻠﺮوﻳﺸﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﻪ ﺷﭙ و ژﺑﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﮐﻮي .
د د ډﻟﻪ اﺋﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻠﻨﺪ او د ﭼﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻨﻲ د اړﺗﻴﺎ او ﻮ ﺳﺮﻩ  ،ﭼﻴﻨﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺁزادﻳﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ
ﺣﺪود ﺗﻌﻴﻦ ﮐړي دي  ،ﭼﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻧﻬﺎدو ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﭼﻴﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
دې اړﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ او ﯧړﻧﻴﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﮐﻮي ،د ﻧﻮرو هﻴﻮادو د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اداري ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﺗﺮ ﻮ د ﻳﻮﻩ
ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻌﻘﻞ او ﺗﻔﮑﺮ دﻻري ﭘﻪ رﺳﻨ ﮐﻲ د هﺮي ﭘﺪﻳﺪې ﺳﺮﻩ د ﭼﻴﻦ د ﻮﻟﻨﻲ د اړﺗﻴﺎو او ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻣﺸﮑﻼﺗﻮ
او ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﻲ ﮐﺎرﻧﺪﻩ ﻪ واﺧﻠﻲ او ﻧﻪ ﻳﻮازي دداﺳﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻮ ﻣﺨﻪ و ﻧﻴﺴﻲ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او ﺷﺮﻗﻲ
ﺑﻼﮎ ﮐﻲ ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ د ﺳﻘﻮط ﺑﺎﻋﺚ و ﺮځﯧﺪﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼښ ﮐﻴ ي اﻗﺘﺼﺎدي ودې ،ﻮﻟﻨﻴﺰ رﻓﺎهﻴﺖ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ او د
ﺧﭙﻞ ﻓﺮهﻨ ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ و هﻐﻪ ﺗﻪ ﻻ ﻧﻮرﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻻري ﺧﻼﺻﻪ ﮐړي  .ﺧﻮ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮ ﻪ دﻏﻪ ﺳﻠﻄﻪ
ﻳﻮازي د ﺷﻴﻨﻬﻮا د ﺧﺒﺮي اﺟﻨﺴ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ دﻩ ،ﺣﺘﯽ د ﭼﻴﻦ ﺑﺎوري او ﻣﻌﺘﺒﺮي ورځﭙﺎڼﻲ ﻟﮑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ورځﭙﺎڼﻪ ،ﭼﺎﻳﻨﺎ
ډﯦﻠﻲ ،د ﭘﮑﻦ ﻋﺼﺮ ،ځﻮاﻧﺎن او  . . .ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ ﺣﺰﺑﻲ او دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت دي ،ددې اﺟﺎزﻩ ﻻ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ
د ﺷﻴﻦ هﻮا د ﺷﺒﮑﯥ د ﺑﺎﻧﺪي ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړي .
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ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﻲ ځﻴﻨﻲ اﻳﻨ ﺮﻧ ﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺧﺒﺮي وﻳﺒﭙﺎڼﻮ دﻏﻪ ﺧﺒﺮي او ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﺤﺼﺎر او ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻘﺾ ﮐړي دي  ،او د
ﻏﺮﺑﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﭘﺴﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻧﺎﺧﻮ ﻪ دوﻟﺘﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ و زﻳﺎﺗﻮ داﺳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وهﻲ او ﻳﺎ
هﻐﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ د ﭘﺎرﻩ ﭘړﺳﻮي ﺗﺮ ﻮ د ﭼﻴﻦ و اوﺳﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻪ ﺿﺮﺑﻪ ورﺳﻮي  .دﭼﻴﻦ دوﻟﺖ د دﻗﻴﻘﻮ ﭘﻼﻧﻮ ﭘﻪ
ﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻲ ﺳﺎﺣﻪ ﭘﺮاﺧﻪ او ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪﻩ هﻐﻪ د ﻧﺎوړﻩ
ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻼښ ﮐړﯼ دئ ﭼﻲ د اﻧ ﺮﻧ
اﺛﺮاﺗﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﻲ ﮐﻲ  ،او ﺳﺎﻟﻢ اوﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮري ورﺳﻮي  .ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻞ داﺧﺒﺮﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﻲ
ﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻲ ﺷﻴﻮﻩ داﺳﻲ دﻩ ﭼﻲ ﭼﻴﻦ هﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ادارﻩ ﮐﻮي او د هﻐﻪ
ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ د اﻧ ﺮﻧ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﻣﺤﺘﻮﯼ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي رو ﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮرات ﻟﺮي .
ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ ﻧړۍ ﮐﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﺪاﮐﻮي  .هﻐﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻲ وړ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﻲ د ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺳﻴﺴ ﻢ د ﭘﺮﻳﮑړو ﺨﻪ راوزي ،د رﺳﻨﻴﻮ د ﭘﺎرﻩ داﺳﻲ ﻣﻮاد ﺟﻮړوي ﭼﻲ هﺪف ﻳﯥ د ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮځﺎﯼ
ﮐﻮل او ﻳﺎ د ځﺎﻧﻪ ﺨﻪ دهﻐﻮﯼ دد ﻤﻨﻴﻮﮐﻤﻮل دي .
ﭼﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ رﺳﻤﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻮ ﮐﻲ ﭘﺮ دې ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻮي ﭼﻲ د ﻧړۍ ﻣﺘﻌﻬﺪﻩ او اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺳﻨ وﻇﻴﻔﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ و
هﻴﻮادوﺗﻪ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اود ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد و ﻳﻮﻩ اوﺑﻞ ﺗﻪ ﻮري ﻣﺸﻮرې ورﮐړي او د اﻗﺘﺼﺎدي
اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ د ﻮ زﻣﻴﻨﻪ و ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ اود و هﻤﮑﺎرﻳﻮ دروازې اﻟﺒﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮهﻨ ﻲ ځﺎﻧ ړﺗﻴﺎو او ﺗﻔﺎوﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﺳﺮﻩ و ﻮﻟﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮﯼ د ﻣﻠﻲ ﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﻼﺻﻲ ﭘﺮﯦ دي  .د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد  ،هﻤﮑﺎرۍ  ،اﻣﻨﻴﺖ او د
ﺳﻮﻟﻲ د ﻴ ﯧﺪو ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﻲ دي ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻼ ﻮﻧﻪ وﮐړي او د ﺑﺸﺮ د ﯧ ﻮ او ﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ دﭘﺎرﻩ دي هﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻟﻴﺮي ﮐړي ﭼﻲ د ﺗﺸﻨﺞ او ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻓﻀﺎ اﻳﺠﺎدوي .
ﻳﺎدا ﺘﻮﻧﻪ :
)(١هﺎﻧ ﺰو ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﮐﻲ د  Zhejiangد وﻻﻳﺖ ﻣﺮﮐﺰ او د ﭼﻴﻦ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻓﺮهﻨ ﻲ ﻣﺮﮐﺰ هﻢ دئ ﭼﻲ
ﺷﭙ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس ﻟﺮي او د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻠﻮﻩ د ﭼﻴﻦ دوهﻢ ﻣﻄﺮح ځﺎﯼ دئ .
ﭙﺎﯼ
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ :
http://www.xinhuanet.com/english٢٠١٠
http://en.wikipedia.org/wiki/Xinhua_News_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_the_People٪٢٧s_Republic_of_China
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