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د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ دوﻟﺴﻤﻪ

هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ) (١٣وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل
د وال ﺳټـﺮﻳـټ ژورﻧـﺎل ورځـﭙـﺎڼـﻪ

ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﮐﻲ د وال ﺳټﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل ﺑﻠ ﻳﻨ
د وال ﺳټﺮﻳﺖ ژورﻧﺎل )  (The Wall Street Journalورځﭙﺎڼﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ډول ﭘﻪ  WSJهﻢ ﻳﺎدﻳ ي د اﻣﺮﻳﮑﺎ او
ﻧړۍ د اهﻤﻮ او ﺑﺎ رﺳﻮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﻴﺎﺳﻲ ورځﭙﺎڼﻮ ﺨﻪ دﻩ ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺨﻪ ﻋﻼوﻩ ﭘﻪ اروﭘﺎ او ﺁﺳﻴﺎ ﮐﻲ هﻢ
ﺧﭙﺮﻳ ي  .ددې ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﺮﮐﺰ داﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺑﺎزار و ﺑﻮرس ﭘﻪ زړﻩ ﻳﻌﻨﻲ د ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ د ﺎر د وال ﺳټﺮﻳټ ﭘﻪ ﺟﺎدﻩ
ﮐﻲ واﻗﻊ دئ  .دﻏﻲ ورځﭙﺎڼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ هﻢ ددې ﺟﺎدې د ﻧﺎﻣﻪ ﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘی دئ  .د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ور
ځﭙﺎڼﻪ د ورځﻨﻲ ﺗﻴﺮاژ ﻟﻪ روﻳﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﻘﺎم ﻟﺮي او هﺮﻩ ورځ د دوو ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎرې
ﺧﭙﺮوي  .ددې ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ د ﺧﭙﻠﻲ اﻧټﺮﻧﻴټﻲ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻲ ﺨﻪ هﻢ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻠﻮر ﻟﮑﻪ ون ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﺮي دﻏﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ددې ون ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺨﻪ د ﺡﻖ اﻻﺷﺘﺮاﮎ ﭘﻴﺴﯥ هﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي  .ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ورځﭙﺎڼﻲ ﻳﻮاځﻨ
ﺳﻴﺎﻟﻪ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻞ ﺎﻳﻤﺰ ورځﭙﺎڼﻪ دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي .
وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ورځﭙﺎڼﻪ د ﮐﺎل  ١٨٨٩د ﺟﻮن ﭘﻪ اﺗﻤﻪ د ﭼﺎرﻟﺰ هﻨړي داو  ،Charles Henry Dowاډوارډ ﺟﻮﻧﺰ
 Edward Davis Jonesاو ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮ ﺴټﺮﺳﺮ Charles Bergstresserﻟﺨﻮا د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻻس ﭘﻮري
ﮐړ .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ اول ﺳﺮ ﮐﻲ د ﺧﭙﻠﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺒﺮﻧﻮ هﺪف د ډاو ﺟﻮﻧﺰ د ﺷﺮﮐﺖ Dow Jones & Company
د اﺳﻬﺎﻣﻮ ﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وو .ﺧﻮ ورځﭙﺎڼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ اهﺪاﻓﻮ د ﺗﺤﻘﻖ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮازي ﭘﻪ دې ﺑﺴﻨﻪ وﻧﮑړﻩ
او ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺑﻪ د رﮐﻮد ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻟﻪ ﻧﻮ دﯦﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐﯧﺪﻟﻪ ﭼﻲ د اﻗﺘﺼﺎدي او ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺨﻪ ﻟ ﺷﺎﻧﻲ
ﻓﺎﺹﻠﻪ و ﻧﻴﺴﻲ او داﺳﻲ ﻧﻮرو ﺧﺒﺮوﺗﻪ هﻢ ﻣﺦ را واړوي ﭼﻲ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎم ځﺎﻧﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐړي  .ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ورځﭙﺎڼﻲ
د ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺡﻮزﻩ ﭘﺮاﺧﻪ او و ﻮﻟﻨﻴﺰو ،ﻓﺮهﻨ ﻲ ،ادﺑﻴﺎﺗﻮ او هﻨﺮي ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ هﻢ ځﺎﯼ ورﮐړي وو  .ﺧﻮ ددوهﻤﻲ
ﻧړۍ واﻟﻲ ﺟ ړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﮐﻲ دﻏﻪ روﻳﻪ ﭘﻴﮑﻪ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻳﯥ ځﺎن و ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺡﺎﻟﺖ ﺗﻪ را و ﺮځﺎوﻩ.
د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ د ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻳﻮې ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﺪي ډﯦﺮ ﻧﺎزﻳ ي او هﻐﻪ دا ﭼﻲ د ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ ﺷﭙﯧﺘﻪ
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﻳﯥ د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﭽﻲ ﻣﺪﻳﺮان او هﻐﻪ ﻮﮎ دي ﭼﻲ ﮐﻠﻨ ﻋﺎﻳﺪ ﻳﯥ ﻪ ﮐﻢ دوﻩ ﻟﮑﻪ ډاﻟﺮﻩ دئ او ﭘﻪ داﺳﻲ ﺑﻨ ﻠﻮ
ﮐﻲ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ اوﺳﻄﻪ ﺑﻴﻪ دوﻩ ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ دﻩ  ،زﻳﺎﺗﺮﻩ ددﻏﻲ ډﻟﻲ ﺳﻨﻮﻧﻪ د  ۵۵ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻲ ﻗﺮار
ﻟﺮي  .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﻧﻦ داﻣﺮﻳﮑﺎ او د ﻧړۍ د ﻧﺨﺒ ﺎﻧﻮ او اﺷﺮاﻓﻴﺎﻧﻮ د ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ هﻢ ﻳﺎدﻳ ي .
د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ورځﭙﺎڼﻪ د دوﺷﻨﺒﯥ ﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺮ ورځﻲ ﭘﻮري د ﻧړۍ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي او ﺗﺠﺎرﺗﻲ
ﺧﺒﺮوﻧﻪ ،ﺰارﺷﻮﻧﻪ او د هﻐﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﺑﻴﺎ د ورځﭙﺎڼﻲ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧ ړي ﻣﻬﺎرت ﺳﺮﻩ اوډي او ﺧﭙﺮوي
ﻳﯥ  .وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ﭼﻲ د ورځﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﺧﺖ ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ﺳﺎﺡﻮ ﮐﻲ ﭼﺎﭘﻴ ي داﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ
د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺹﻨﻌﺘﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺎرو ﮐﻲ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن ﻟﺮي  .دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن د اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻧړۍ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎزارو ﮐﻲ د
ﺡﺎل و اﺡﻮال ﺧﺒﺮوﻧﻪ  ،ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﺡﻮل ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ اوﻧړۍد ﺷﺮﮐﺘﻮ د وﺿﻌﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮوﻧﻪ او ورﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ
ﮐﻴﻨﺪﻟﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺰارﺷﻮﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ﺧﭙﺮوي  .ددې ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﻧﻪ

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

ﻋﻼوﻩ ،ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺳﻄﺤﻪ ژور ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻮﻟﻨﻴﺰ او هﻨﺮي ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ هﻢ ﻟﺮي ﭼﻲ د وﺗﻠﻲ او ﻣﺸﻬﻮرﻩ ﺗﺤﻠﻴﻠ ﺮاﻧﻮ او
ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻨﻮ ﻟﺨﻮا و دې ورځﭙﺎڼﻲ ﺗﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﮐﻴ ي .
ﭘﻪ اوﺳﻂ ډول د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ  ٩۶ﻣﺨﻮ ﮐﻲ د هﻔﺘﯥ ﭘﻪ ﺷﭙ و ورځﻮ ﮐﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﻲ ځﺎﻧ ړي
ﺑﺮﺧﻲ ﻟﺮي ﭼﺎﭘﻴ ي  .د ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځﻮ ﮐﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ د ﻓﺮاﻏﺖ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﺼﺮوﻓﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻲ د اﺷﭙﺰﯼ ،ﻏﺬا،
ﺳﺮ ﺮﻣﺊ ،ﻓﺮهﻨ  ،ﮐﺘﺎب او د ﮐﻮرﻧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻴﮑﻨﻲ ﻟﺮي  .د ﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺮاﻓﻴﮑﻲ او ﺹﻔﺤﺎﺗﻮ د اوډﻟﻮ ﻟﻪ
ﻟﺤﺎﻇﻪ د ﻧﻮرو ورځﭙﺎڼﻮ ﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﺹﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ارزول ﺳﻮې او ځﺎﻧﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺘﻮډ ﻟﺮي .
د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل د ورځﭙﺎڼﻲ ﻓﮑﺮي ﻣﺸﯥ او ﺗ ﻟﻮرﯼ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻮ او د اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺰم ﺨﻪ
ﻣﻼﺗړ او ﭘﻴﺮوي دﻩ  .دﻏﻪ ﺗ ﻟﻮرﯼ ﻧﻦ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻳﻮﻩ ﭘﺮ ﺗﺸﺘﺠﻪ او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺮﺹﻪ ﮐﻲ ﻳﯥ ﻟﻮﯼ
ﺑﺤﺮان را ﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐړﯼ دئ  .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺁزاد ﺑﺎزار دﻣﻔﮑﻮرې ﺨﻪ ﭘﻪ ﻴﻨ ﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي اوﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ د
اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺳﺨﺖ درﻳﺰﻩ ﻧﻴﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻮ ﭼﻲ ﻻﻧﺠﯥ زﯦ وي او ﺑﻴﺎ د هﻐﻮ ﺡﻞ د ﺟ ړو دﻻري ﻏﻮاړي ،ﻻس ﻧﻴﺴﻲ
او د هﻐﻮﯼ ﭘﻴﺮوي ﮐﻮي  .ورځﭙﺎڼﻪ هﻤﺪارﻧ ﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻪ د ﻳﻮې ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﭘﺪﻳﺪې ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﻮري او د
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻲ د اﺹﻼﺡﺎﺗﻮ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯥ دﻩ  ،ﻳﻌﻨﻲ د ﺳﺮﺡﺪو ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ او د ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ووﺿﻌﻴﺖ ﺗﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑ ﻪ ورﮐﻮل ﻏﻮاړي  .ددې ورځﭙﺎڼﻲ ﻟﻴﺪ ﻟﻮرﯼ زﻳﺎﺗﺮﻩ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ د ﻣﺠﻠﯥ ﺳﺮﻩ ورﺗﻪ واﻟی
ﻟﺮي .
د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل  ٢٠٠٧ﮐﻲ د هﻐﻪ د اﺹﻠﻲ ﻣﺎﻟک د ډاو ﺟﻮﻧﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺨﻮا ﺧﺮ ﻪ ﺳﻮﻩ او
روﭘﺮت ﻣﺮډاﮎ ﻳﺎ ﻣﺮدوخ ) (Keith Rupert Murdochاﺳﺘﺮﻟﻴﺎﻳﻲ اﻻﺹﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎرډر ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧټﻪ ﻳﻬﻮد او د
ﻧﻴﻮز ﮐﺎرﭘﻮرﻳﺸﻦ ﻣﺎﻟک دئ هﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻨ ﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ډاﻟﺮ راﻧﻴﻮﻟﻪ .
روﭘﺮت ﻣﺮډاﮎ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ درﺳﻨﻴﻮ د اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳ ي ﻧﻮﻣﻮړﯼ هﻤﺪا اوس ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ د ﻟﺴﻬﺎوﻣﺸﻬﻮرﻩ
ﻣﺠﻠﻮ ،ورځﭙﺎڼﻮ ،ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ او ﻣﺎهﻮارﻩ اﯼ ﺷﺒﮑﻮ او د ﻓﻴﻠﻢ ﺟﻮړوﻧﻲ ﺳټﻴ ﻳﻮ ﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟک دئ ځﺎﻧﺘﻪ ﻳﯥ واﻗﻌًﺎ د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻮﻳﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﺟﻮړﻩ ﮐړﯦﺪﻩ  .هﻐﻪ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ ﻋﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﻴ ي .
ﻣﺮډاﮎ د اﺳټﺮﻟﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﺪﻧﻲ ﮐﻲ د ډﻳﻠﻲ ﻠ ﺮاف ﻣﺸﻬﻮرﻩ ورځﭙﺎڼﻪ)، The Daily Telegraph (Sydneyد ﺳﻴﺪﻧﻲ د ﺳﻨ ې
ﻠ ﺮاف ) ،The Sunday Telegraph (Sydneyاو د اﺳټﺮﻟﻴﻴﻦ ) The Australian (nationalﻣﻠﻲ ورځﭙﺎڼﻮ او ﻧﻮرو زﻳﺎﺗﻮ
ﻣﺎهﻮارﻩ اﯼ رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺎﻟک دئ  .ﭘﻪ اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻣﺸﻬﻮرو ورځﭙﺎڼﻮ ﻟﮑﻪ د ﺳﻦ ،The Sunد ﻧﻴﻮز ﺁف د وړﻟ News of
 ،the Worldد ﺎﻳﻤﺰ ،The Timesﺳﻨ ې ﺎﻳﻤﺰ Sunday Timesاو د ﻟﻨﺪن ﭘﯧﭙﺮ  The London Paperد ورځﭙﺎڼﻮ ﻣﺎﻟک
دئ .ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻲ ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ﻣﺸﻬﻮرﻩ ور ځﭙﺎڼﻪ ﻳﯥ هﻢ د ځﺎن ﮐړﻩ ..
ﻣﺮډاﮎ د ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺸﻬﻮرﻩ رﺳﻨﻴﻮ د ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ ﻟﮑﻪ د ﺳﮑﺎﯼ  SKYTVاو د ﻓﺎﮐﺲ  Foxﻣﺸﻬﻮرﻩ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻮ،
د ﻓﺎﮐﺲ ﻞ  Foxtelاو د د ﻓﺎﮐﺲ د ﺷﻠﻤﻲ ﭘﯧړۍ د ﻓﻴﻠﻢ ﺟﻮړوﻟﻮ دﻣﺸﻬﻮري ﺳټ ﻳﻮ )ﻓﻮﮐﺲ ٢٠ﺳﻨﭽﺮي ٢٠th Century
 (Foxد ﮐﻤﭙﻨ او د هﻐﻪ د ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻮ ﻣﺎﻟک هﻢ دئ  .د ﻓﺎﮐﺲ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د  CBS، ABCاو
 MSNBCﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻮ ﺨﻪ را وروﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻪ او د زﻳﺎﺗﻮ ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ دﻩ  .هﻤﺪا اوس
ﻣﺮډاﮎ ﻳﻮازي ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ دﯦﺮش ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺳټﯧﺸﻨﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ زﻳﺎﺗﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﯥ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ﭘﺮﺗﯥ ﻣﻘﻮﻟﯥ او هﺪﻓﻮﻧﻪ رﺳﻮي .
ددې ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻣﺸﻬﻮرو وﻳﺐ ﭘﺎڼﻮ ﻟﮑﻪ ،ﻣﺎﯼ ﺳﭙﯧﺲ  ،MySpaceهﻮﻟﻮ ،Hulu.comاﻣﺮﻳﮑﻦ
ﺁﻳ ل ،AmericanIdol.comاﺳک ﻣﻲ ،AskMen.comﻓﻮ ﻮ ﺑﮑﻴټ  Photobucket.comﻣﺎﻟک هﻢ دئ  .ﻣﺮډاﮎ دﻏﻪ د ﻧړۍ
د رﺳﻨﻴﻮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر دﻧﻴﻮز ﮐﺎرﭘﺮﯦﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ) (News Corporationﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ درﺳﻨﻴﻮ ﻳﻮ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮړ ﮐړﯼ دئ
ﭼﻲ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻟﺴﻬﺎوﻩ راډﻳﻮﻳﻲ او ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺳټﯧﺸﻨﻮﻧﻪ  ،د ﮐﺘﺎب د ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﯥ ۴٠ ،ﻣﺸﻬﻮرﻩ ﻣﺠﻠﯥ او
 ١٧۵ورځﭙﺎڼﻮ ﻟﺮي  .ﭘﻪ هﻐﻪ اﺡﺼﺎﻳﻪ ﮐﻲ ﭼﻲ د ﻧﻴﻮز ﮐﺎرﭘﻮرﯦﺸﻦ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻩ ﺳﻮﯦﺪﻩ ﻧﻮﻣﻮړي ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎل ﮐﻲ ٣٠اﻋﺸﺎرﻳﻪ  ۴٢٣ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ډاﻟﺮ ﻋﺎﻳﺪ درﻟﻮد ﭼﻲ ﺧﺎﻟﺼﻪ ټﻪ ﻳﯥ ﻪ ﮐﻢ ﺷﭙ ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ډاﻟﺮﻩ وﻩ ﺧﻮ
ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﮐﻠﻮ ﮐﻲ ﭼﻲ د رﺳﻨﻴﻮ ﺑﺎزار د اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﻮړ ﺳﻮ ﻧﻮ ﺑﯥ درﮐﻪ ﺗﺎوان ﻳﯥ هﻢ و ﮐړ.
د ﻳﻮې ﺑﻠﻲ اﺡﺼﺎﻳﯥ ﻟﻪ روﻳﻪ  ،ﻧﻦ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻳﻮازي  ٢۵٨ﺗﻨﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرډران د ﻣ ﮑﻲ د ﮐﺮې د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺧﻠﮑﻮ
)درې ﻣﻴﻠﻴﺎرډو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ( ﺛﺮوت ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ ﻟﺮي او د هﻐﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ﺗﺎزﻩ دﻣﻪ ﻣﺎﻟک او د
رﺳﻨﻴﻮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روﭘﺮت ﻣﺮډاﮎ هﻢ ځﺎﯼ ﻟﺮي  .د ژورﻧﺎﻟﻴﺰم ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺮﺹﻪ ﮐﻲ ډﻳﺮ ﭘﻮهﺎن او ﺹﺎﺡﺐ ﻧﻈﺮان دا
ﭘﻮ ﺘﻨﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ ﭘﻪ داﺳﻲ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺡﺎﻟﺖ ﮐﻲ د ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ او ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻪ وي ؟ هﻐﻪ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٣
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

ﻼ ﻣﻮزﻧﺒﻴﻖ ﮐﯥ د ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د هﺮ ﻠﻮرو ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻳﻮ و ﭘﻨ ﻪ ﮐﻠﻨﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ
ﻧړۍ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﻨﺞ ﻣﺜ ً
رﺳﻴ ي ﻣﺮي ،ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﭼﻲ ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږﻩ د ورځﻲ دﯦﺮش زرﻩ اﻧﺴﺎﻧﺎن وژﻧﻲ ،ﻪ ﮐﻢ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎړډ اﻧﺴﺎﻧﺎن هﺮﻩ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ
وږي ﻧﺲ ﺑﻴﺪﻳ ي ،ﻳﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ دا دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻴ ي د هﻤﺪې ﻣﻴﻠﻴﺎرډراﻧﻮ د ټﻮ د ﭘﺎرﻩ رﻧ ﺎرﻧ ﻪ ﺑﺎزﻳ ﺮان او
اﻳﺰﻣﻮﻧﻪ راﻣﺨﺘﻪ ﮐﻴ ي ،ﭘﻪ ﺟ ړو ﮐﻲ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎﺟﻌﯥ رازﯦ وي ،ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﻲ ﭘﻪ زرهﺎوو ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن د د وا
او ﺹﺤﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻧﻪ ﻣﺮي ،اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻴﻨﺪي د ﺹﺤﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﮐﻲ ﭘﻪ
ﻟﻨ ﺘﻮب ﮐﻲ ﻣﺮي ،ﻣﻴﻠﻴﺎر ډوﻧﻪ ډاﻟﺮ ﭘﻪ اﻳﺰﻣﻲ ﺟ ړو ﻟ ﻴ ي ﺧﻮ زﻣﻮږ و ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر او روز ﺎر ﭘﺘﻪ ﻧﻪ ﻟ ﻴ ي
 ،هﺎ ﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﻪ ﻧﻮ هﻐﻪ ﺑﻴﺎ د هﻤﺪې ﮐړﻳﻮ ﻟﺨﻮا د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﭘﻪ ﺑﺰﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪي ﻟ ﻴﺎ دي  .ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐﻲ ﭼﻲ د ﻧﻔﺖ او
ټﻮ د ﭘﺎرﻩ ﮐﻮم ﭘﻮځﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺳﻮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻪ او ﻋﺎم ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮهﺴﻮﻩ او ﻻ ﮐﻴ ي ﻧﻮ ﭘﺮ هﻐﻪ ﺧﻮ ﻮل اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
ورﺑﺎﻧﺪي ﺷﺮﻣﻴ ي .
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ هﻐﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﻲ ان ځﺎﻧﺘﻪ ډﻳﻤﻮﮐﺮا ﻴک هﻴﻮادوﻧﻪ واﻳﻲ ﻧﻦ د هﻐﻮﯼ ﭘﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﺎ
روا ﭘﻴﺴﯥ واﮐﻤﻨﻲ دي ،دا ﭘﻴﺴﯥ ﮐﻪ د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮي د ﻻري وي ﻳﺎ ﭘﻪ ﮐﺎزﻳﻨﻮ ﺎﻧﻮ ﮐﻲ د ﻗﻤﺎر د ﻻري ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺳﻮي وي،
ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮﻧﺪي هﻴﻮاد ﮐﻲ د ﭼﻮر او ﭼﭙﺎول او د ﺟﻨﺎﻳﺖ د ﻻري ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺳﻮي وي او ﻳﺎ هﻢ د وﻃﻨﭙﻠﻮرﻧﻲ او
ﻏﻼﻣ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐﻲ ﻳﯥ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻪ ﭘړﺳﻮﻟﻲ وي ،ﺁﻳﺎ اﺹﻠﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا وي ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ د ټﻮ دزﻳﺎﺗﯧﺪو د ﭘﺎرﻩ
ﻓﺮﻣﻮﻻوي ﺑﺎﻳﺪ را و اﻳﺴﺘﻞ ﺳﻲ او د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮﯦﺪو ﭘﺴﯥ روان ﺳﻲ؟ او ﮐﻪ د ﺑ اﯼ او ﻏﺮﻳﺐ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ دﻏﻪ ﻧﻨ ﻴﻨﻪ
وا ﻦ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ و ﻧﻴﻮل ﺳﻲ ؟ ﻧﻦ داﻣﺮﻳﮑﺎ ﺡﺎﮐﻤﻪ ډﻟﻪ داﺳﻲ ﻣﺮﺡﻠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ
اﺧ ﻠی دئ  .هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﻲ د ﭘﻴﺴﻮ ﭼﮑﻮﻧﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﻮي  ،ﻧﻮ هﻐﻮﯼ د ځﺎن ﭘﻪ ټﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻢ ﺗﺼﻮﻳﺒﻮي او د ځﺎن ﭘﻪ
ټﻪ د ﺑﺸﺮ د ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ هﻢ ﻧﻴﺴﻲ  .ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﺡﺎﻻﺗﻮ ﮐﻲ د ژورﻧﺎﻟﻴﺰن او
ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ او ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ وﻇﻴﻔﻮي رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻪ وي؟ و ﻳﻮﻩ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ژورﻧﺎﻟﺴﺖ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠک اﻧﺴﺎﻧﻲ
اړﺧﻮﻧﻪ ﻳﯥ وﻣﺨﻲ ﺗﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي هﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻪ ډول ﺑﺎﻳﺪ دداﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي او ﻳﺎ د ﺡﻞ ﻳﻮﻩ ﻻرﻩ
ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي؟ داﺳﻲ ﻻرﻩ ﻧﻪ ﭼﻲ و ﮐﺘﺎﺑﻲ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺗﻪ رﺟﻌﺖ وي ،ﺑﻠﮑﻪ و اﻧﺴﺎن او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوﯼ
وﺳﻲ ،ﺟ ړې ﺑﻨﺪي ﮐړي ،ﭘﺮ هﻴﻮادو ﺑﺎﻧﺪي ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐړي ،د ﺷﻴﻄﻨﺖ او ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﻣﺨﻪ دي وﻧﻴﺴﻲ او ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ
او ﯧ ﻮ ﺗﻪ دې ﻳﻮﻩ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻻرﻩ و ﭘﺮاﻧﻴﺰي او ﻓﻘﺮ دي ﻟﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ ﻳﻮﺳﻲ .
دﻟﺘﻪ ﭼﻲ د ﺑﺸﺮﻋﻈﻴﻤﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻪ ﮐﺘﻠﻪ هﯧﺮﻩ ﺷﻮﯦﺪﻩ هﺮ ﭼﺎ ﭼﻲ د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﺧﻼف ﻓﮑﺮ وﮐړ ﻧﻮ هﻐﻪ د » ﻧﻮي ﻧړۍ وال
ﻧﻈﻢ« ،د ﻤﻦ ﻞ ﮐﻴ ي د » هﻮ ﻴﺎرۍ« ،د» ﺑﺸﺮ د ﺡﻘﻮﻗﻮ« او د » اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁرﻣﺎﻧﻮ « ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺑﻠﻞ
ﮐﻴ ي  .هﻐﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻈﻢ ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻧﻮي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴټﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﻧړۍ واﻟﻮ ﻣﺨﻲ ﺗﻪ د ﭘﻮځﻲ ﻳﺮﻏﻞ د
ﻻري اﻳ ﻮدل ﮐﻴ ي  ،ﻧﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ﺧﻮ هﻤﺪﻏﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻠﻮي او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ
وﺡﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ وژﻧﻲ او ﻳﺎ ﻳﯥ اﺳﺘﺜﻤﺎر وي ،د وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ﻏﻮﻧﺪي رﺳﻨ ځﺎن ﻣﺆﻇﻔﻪ ﻲ و ﻋﺎم ذهﻨﻴﺖ ﺗﻪ
ﺑﺲ د دﻏﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻧﻈﺎم او د هﻐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ د ﻳﻮازﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ور و ﭘﯧﮋﻧﻲ او ﭘﺮ هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﮐﻴﺪ هﻢ
وﮐړي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ داﻳﻤﻲ او د ﻓﻘﻴﺮ او ﺑ اﯼ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ دﻏﻪ اوﺳﻨ ﺷﺮم ﺁورﻩ
ﻓﺎﺹﻠﻪ ﻻ ﻧﻮر هﻢ و ﺁﺳﻤﺎن ﺗﻪ و ﺧﯧﮋوي .
ژورﻧﺎﻟﻴﺰم ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﯧ ﻠی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠک دئ  ،د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﮑﺘﺒﻮ ﭘﻪ اﻳﺰﻣﻮ ﮐﻲ ﻧﻪ راځﻲ ﺧﻮ ددﻏﻪ ﻣﺴﻠک
ﻻروﻳﺎن ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ددې ﻮﻟﻮ اﻳﺰﻣﻮ ﺨﻪ ﺧﺎ ﻣﺨﺎ د ﻳﻮﻩ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ ﻟﻮﻳ ي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د هﻐﻮ اﻳﺰﻣﻮ ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻬﺮو
اوړي ﭼﻲ هﻢ ﻳﯥ ژﺑﻪ ﺳﻲ،هﻢ ﻳﯥ ﺳﺘﺮ ﻲ ﺳﻲ او هﻢ ﻳﯥ ﻏﻮږوﻧﻪ  .ﻧﻦ دﻏﻪ ژورﻧﺎﻟﻴﺰم د ﻧړۍ د ﻮﻟﻮ ﻋﻤﺪﻩ
ﺷﺮﮐﺘﻮ او هﺴﺘﻤﻨﻮ دوﻟﺘﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻲ د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ ﻮﻟﻮ ﮐﻲ را ﮐ ﯧﻮﺗﺊ دئ ،هﻐﻮﯼ د هﻤﺪﻏﻪ رﺳﻨﻴﻮ او
ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ﺨﻪ د ﭘﻮځﻲ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ  ،وﻃﻨﻮﻧﻪ ﭘﺮې ﻻﻧﺪي ﮐﻮي او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻋﻘﻞ او ذهﻦ ﺑﺎﻧﺪي
ﻳﺮﻏﻞ ﮐﻮي او ﺧﭙﻞ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ورﺑﺎﻧﺪي ﻴﻨ ﻮي .د ژورﻧﺎﻟﻴﺰم دﻏﻪ اﻳﺰم ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠک او هﺪف ﻟﻪ روﻳﻪ د
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،ﺳﻮﻟﻲ ،ﺗﻔﺎهﻢ ،ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ او د هﺮ وﻃﻨﭙﺎل د وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﻲ ﭘﻪ اﻳﺰم ﺑﺪل ﺳﻲ او د ﭘﺮدو د واﮎ او ﺗﺴﻠﻂ
ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ را واﻳﺴﺘﻞ ﺳﻲ  ،د ﺧﭙﻠﻮ هﻴﻮادو د وﺡﺪت ،دوﺳﺘﺊ ،وروروﻟﺊ ،ﭘﺮ ځﺎن اﺗﮑﺎء او ﻣﻠﻲ ټﻮ و ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ وﻗﻒ
ﺳﻲ .
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