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و شميره   ٣تر 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

   کال د فرورۍ شلمه٢٠١٠د                       هدايت اهللا هدايت
  

  )١١  (ورځپاڼو پېژندنه د نړۍ د وتلو رسنيو او
  هـاڼـپـورځ ټـوسـن پـټـګـواشن

  
  

 و پروسه صنعتي کېدد د هغه راهيسي چي ددې هيواد  په امريکاکي خاصتن د نولسمي پېړۍ په ورستيو کي يعني
 يې د  کتل کېده او ډېر ل ته هميشه د يوې تجارتي متاع په حيثنورو را وروسته رسنيو شروع سوه ، ورځپاڼو او 

ولنيز د هغه  ت ورکاوه و ي  پوهاوۍ  ت ته ارز النو.  ارز ت او د د غټو کار  مطبوعاتو د توذيع او تکثير   جوړ
ري او  د مطبوعاتو   ددې باعث سوه چي د مصارفو لوړ ېدل خه د   سودا ټيزياتي د هغه    و ،  السته راوړل  

رانو ته ه زيات اولويت سودا   عرضې او د ورځپاڼو د مرګ او ژوند سرنوشت هم د بازار د .ي پيداکړ  تر هر 
اکل کېدتقاضا پر بنياد او د يوازي هغه ورځپاڼي او رسن به ژوندۍ پاتي  .  ئ مناسبو خبرود خپرېدو په متن کي 

ټي به يې  چي بس کېدلې ولو زياتي  وک والړ وو  ې در لودل  تر    !او يا تر شا به يې يو 
  

ايمز ورځپاڼي راو روسته د امريکا پر تيراژ ترينه  او خورا د واشنګټن پوس ټ ورځپاڼه په امريکه کي د نيويارک  
ي او خپل سياسي نظريات و ومشهوره ورځپاڼه ده چي د دولت    اداري کارمندانو او مامورينو ته توذيع کي

 هغوی په هره مسئله کي  چي  الس کي  ده د  يهودي مليارډرانو په  اداره  ورځپاڼيدېد. سياستمدارانو ته ډيکټه کوي 
هم  د امريکا په داخل کي اوهم پر نړۍ وال ذهنيت  نن سبا  ددې ورځپاڼي لوری  .   فکري هدفونه  تعقيبوي خپل

ينګېد د   نفوذ اوحاکميت يهودانو دباندي  د    .    پر مخ بياييکمپاين  د پاره خپل و  
  

 تاثير يو اصلي عامل او عمده  الره د  هغوی د رت ته د رسېدو او په امريکا کي دپه امريکا کي د يهودانو د پاره  و قد
 په امريکا او نړۍ  چي په دې توانېدلي ديهغوی نن  .  او کنټرول دئ نړۍ پر لويو رسنيو باندي د هغوی الرسرسي

  .نيژدې کړي د رسنيو په زور و خپلو اصلي اهدافو ته ځان  کي
 

 نوی «   تازه په خپل Michael Collins Piperر  ليکوال مايکل کالينز پايپ  د زياتو کتابو خبريالامريکاييمشهور 
 د يوه منتقده  خبريال په حيث د  نوم کتاب کي،»قدرت  په امريکا کي د صهيونيستانو  ؛The New Jerusalem  اورشليم

هودانو د يوځای کېدو او تجمع  دپاره   داسي يو  چي نن سبا امريکا د ي ، ليکييهودانو او اسرائيلو  د سياستو  په اړه 
  .چي  پخپله همدا امريکه  وي   محل دئ چي په واقعيت کي لکه نوی اورشليم

  
دغه ليکوال دخپل کتاب په لومړي فصل کي د امريکا ددوو ثروتمنده يهودي کورنيو نوم اخلي چي په دې هيواد کي د 

راهام او وينو هاواس  ـکورن د مايردغه دوې .  زيات رسوخ او قدرت خاوندان دي  .   ي په نومو معرفي کي  
راهام    د واشنګټن پسټ د ورځپاڼي مالک   ـ  ماير چيام په باره کي   ليکيراهـ  د ماير ؛ ليکوال   او په امريکا  
ولو کي  د  لويه امپراتوري   نوموړي همدا اوس  د رسنيو. ويشتم ځای  لري     پينتمنده کورنيو په کتار کيو ثر 

ي چي دغه رسن د امريکا د دولت او د امريکا د جاسوس د سازمان يا سي آی اې  ځانته جوړه کړېده  او ويل کي
ولو کړيو کي رخنه کړې او د امريکا په دولت پوري د مربوطه خبرو د خپرېدو د پاره يو خاص سيسټم را )سيا(  په  

ته کړی دئ  ايمز، کولز، سنټ پاول سټار،  الهرزويک، انټرنېشنل، شنګټن پسټ، نيود وا.. مين ريبون، الس انجلس 
-TV , KPRC، WPIV ،WJXT-TV ،KSAT-د   همدا رنګه او  ورځپاڼي او مجلې ، نيوز ويک کالبر–زيټ، پست 

TV، WFSB-TV او WPLG-TVلوېزوني شبکې ددې کورن د سرمايې يوه برخه ده د واشنګټن پوسټ ورځپاڼه د  ! 
 چې د پورته  ډله ايزو رسنيو نه عالوه د  نورو غير  دئ  هم نوم شرکت  د يوه عظيمواشنګټن پوسټ  په نامه 

  ،  يت هم لريرسنيزو  شرکتو مالک
  

  په حکومتي ادارو کي ، د کانګرس په  انتخاب سوي غړو  او په لوړ پوړي دولتي  د امريکادواشنګټن پوسټ ورځپاڼه
ي چي  دا هم .ري و کي زيات رسوخ لاتمقام  دغه ورځپاڼه په مهمو چوکيو کي د اشخاصو په نصبولو او ويل کي

ه کولو کي  ي يا هغه سياستونه  کب په کانګرس کي تصوي د امريکا همدارنګه هغه قوانين چي اثر لري، کارندهو ي
ي ،   چارو په اړه و او کورنيچي  د بهرنيو رد يا تائيد کي  اثر ناکه نقش   د هغه په   رهبريواشنګټن پوسټد تعييني

رمه   . لري  د دې ورځپاڼي د نظر خاوندان او مديران کوالی سي د خاصو مسائلو په طرحه کولو کي خلک سر
ي  نو کوالی سي هغه  د هغوی د اذهانو کوم وساتي  او يا دا چي کله چي هغوی  و غواړي  ه و خلکو ته و نه رسي  

ولنيزدغه  ورځپاڼه  .خه ايسته کړي  ، ود  فقر، لوږي، تورم، نفت ، جګړو   او ډېرو داسي نورو سياسي او 
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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

 

اقتصادي او فرهنګي مسائلو په اړه د امريکا عامه ذهنيت د خپلو اهدافو په لوري رهبري کوي او په ډېره  ماهرانه 
ه واقعيتونه  َم    .سخويتو

،کانګرس او د امريکا د   حکومتی ادارو د فعاليتو او اجرآأتو  دمفصلو د واشنګټن پوست ورځپاڼه د سپيني ماڼ
 .زارشو د خپرولو په وجه ځانته د امريکا د نورو ورځپاڼو په پرتله ،  ځانګړی اهميت ورکړی دئ 

  
 چي ډيموکراټ وو، تأسيس سوه  لخوا Stilson Hutchins چنزوسن ه يلټس کي د ١٨٧٧دواشنګټن پوسټ ورځپاڼه   په 

لورو مخو کې خپرو او ورځپاڼي د خپل کار په لومړي پړاو کي د مالي ستونزو سره مخامخ  او .   ني شروع کړېپه 
ن کي١٨٨٩نتيجه داسوه چي په کال  تونکو د کابيني غړی فرانک ها  باندي  Frank Hatton   د جمهوري غو

ه سي وند غړی ، نوموړی تردې دمخه په کانګرس دډيموکراټخر د د پاڼي د  نوی خاون دغه د ورځپاڼي .  وو  
رنګه چي ورځپاڼي ډېر محافظه کاره چلند درلو د  نو ډېر  بری ئې اندازې او د مخونو و حجم ته  بدلون ورکړ خو 

 .په برخه نسو
  

ولنيز او سوه رانيول لخواJohn R. McLeanجان مک لين   د  پوسټ  ورځپاڼه  کي واشنګټن١٩١۵په  و  د عادی او 
خه را اڼه دورځپ خپرولو يېموضوعاتو په   کي١٩١۶په کال   د مک لين تر مرګ وروسته   .وايستله سياسي حالت 

 جمهوري رنګه چي نوموړي د. ونياوه د ورځپاڼي کنټرول په خپل الس کي  Edward اډوارډ زوی د نوموړي
وند د مشر تونکي د  يوالي Warren G. Harding  ينډ هار نړوا غو د هغه په  درلودله، نو ورځپاڼه يې سره ان

تې وه وخت هغه دريبيون واړوله او  ان باندي او   .  د عام باور له مخی دغه ورځپاڼه د هغه په شخصی اور
  

 کورن سره نه وه جوړه  نو په دې ورځپاڼه کې دخپلو اعالنو په نه  خپرېدو سره  ددې مک لين د  د بيا يهودانوخو د 
ار خراپ او هغه يې  د ډېوالي   ېله  کړورځپاڼي  روز بحران او ورشکستګ په نتيجه کي ددې مالي  . هکېدو خوا ته 

ن يهودي کورن لوی سرمايه دار د  په امريکا کي  کي ١٩٣٣ په کال . ورځپاڼه و ليالم ته واچول سوه  چيه و    يو
ن ماير ميليارډر .  رانيوله واشنګټن پوسټ ورځپاڼه Eugene Meyer ) (ر  ماي  وخت دجمهور د امريکې  د هغه،يو

رومن سره راه.  دوستانه اړيکي درلودلې  او نيژدې خورا رئيس هري  ن  ، Philip L.Graham مافليپ   چي د يو
راها ماير کاترين لور هغه  د دزوم، او  ماير ي  جان جمهور رئيسېړه وو، هغه هم د  مGraham  Katharine م     کني

ينګي اړيکي درلودلې چي وند غړي وه سره    .  دغه دواړه جمهوور رئيسان د ډيموکراټ 
  

ر ، د لويو کمپنيو مالکان او د لويو  د ماير کورن ته ددې ورځپاڼي  د مالکيت  انتقال ددې باعث سو چي لوی سودا
تې خاوندان  د  کار و و ودرو   ورځپاڼهد واشنګټن  او  ي کړ خپل  اعالنونه ورته را ماتيوه سره سر ر  د . يپر پ

خه و ۴ماير په لومړۍ لس کلن دوره کي د ورځپاڼي د چاپ شمېره درې چنده سوه  او د اعالناتو عايد يې هم د   ١٢ 
  خپل د  او شهرت ،ټو  د  د مالتړ  په وجه وو چي  واشنګټن پوسټ  يهودانو د . .ته خېز وواههليکوميليونو

   .ه  رهي سو خواته   د تحقق و ماموريتراتلونکي
  
  نه وروسته ددې ور ځپاڼي مديريت پر غاړه واخيست او د نړۍ واله چارو  م١٩۴۶ د   د ماير زوم ،ماراهيليپ ف

ي را پيل کړې چي واشنګټن پوسټ په هغه .   زياته پاملرنه وکړه وانعکاس ته يې  هم خپل حضور  کيبهر داسي  ه
زارشونه خپاره کړي  اوپيدا  خه  و  هم را نيوله او  مجله  (Newsweek)  هغه د نيوزويک. د نړۍ او امريکا د پي

  .  پروژه  په کار واچوله ټو    استعماري ه کاميابه  دددې دواړو خپرونو په يوځای کولو سره يې يو
  

 Washington   ايمزهرالن ګټواشن  خپله پخوان سياله او محافظه کاره ورځپاڼه  مالک کي واشنګټن پوسټ١٩۵۴په 
Times-Heraldه ده را نيوله  او هغه يې پخپل ځان کي مدغمه کړهم وله مشتريان  او ايمزهرالن ګټ واشن، په دې تو  

 . ځانته  را کش کړل  وواشنګټن پوسټ ،لوستونکي
    

راهام  ن ماير لور  Katharine Grahamکاترين    کي ١٩۶٣ په  او  مړيني تر کي د خپل پالر ١٩۵٩په کال د يو
راهام  فيليپد خپل مېړه  پر ي وظيفه او سرپرست د ورځپاڼي د مالکيت د واشنګټن پوسټوروسته د خودکش نه   

خه بيا تر ١٩۶٩هغې د کال  .  غاړه واخيسته  خه بيا تر ١٩٧٣ پوري د ورځپاڼي دمسؤلي مديري، د ١٩٧٩   
 ٢٠٠١ه يعني  د کال   نه بيا دهغې تر مر١٩٩٣ او د  په حيث د مشري هيئت پوري  ددې ور ځپاڼي د مديره١٩٩١

ه وظيفه په غاړه لرله  ونالدډ وروسته بيا د هغې زوی . پوري ددې ورځپاڼي د اجرائي کوميټې  د رئيسي  په  تو
  . دنده په غاړه واخيستله غه دگراهام

  
راهام  ي  « يې په امريکا کي ، د زيات قدرت خاونده وه او ډېره کيندلې کاترين   په نامه  » د امريکې د قدرتمنده 

 د نه دغه  . نه وه جوړه س ريچارډ نکسن سره يئ  د امريکا د هغه وخت د جمهور رې هغ. شهرت پيدا کړی وو 
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لوېزوني مصاحبه کي پاش  يې واقعيتجوړي  کين کالوسن چي  .ه ېوکړ د امريکا پخواني سناتور باب ډوول په يوې 
ر دې  يې په  واشنګټن پسټ کي د خبريال په حيث وظيفه  مدير وو، مخکي تانګيد نکسن په دولت کي د اړيکو د 

اجرا کوله، نوموړي  په دې ورځپاڼه کي دخپل يوه پخواني  دوست په مرسته  دغه خبره  کشف کړه چي کاترين 
کر موظفه کړی  يټ په افتضاح کي د خبرياالنو يو لوی ل ر  چي د نکسن د ضعيفو نکتو په پيدا کېدو ووراهام  د وا

رم را ووتهغه وو چي نکسن. غه ته کاري  ضربه ورکړي سره وه ست ١٩٧۴ د کال او   په دې افتضاح کي    په ا
  . استعفاء ورکړه ېک

ه ، زيات شهرت  ال نور هم سره واشنګټن پوسټ،  استعفا پهد جمهور ريئس  ريچاړډ نکسن  ا  په واقعيت کي ځانته و
انه کړه ه کړي  او  چي  دغه شاني رسن  يې دا خبره رو و رنګه خپل حريفان  بدنامه او  يا د کاره    کوالی سي  

ټو د پاره      .  وکاروي هغهيا دا چي د  خپلو 
  

ټه اخلي نن  خه هم   د هغوی . دواشنګټن پوسټ ورځپاڼه په  امريکا کي دډېر با اعتباره کارپوهانو د حضوره 
زارشونه او خبرونه چي  په متحده باوزنه ليکني ددې خپروني په هره برخه کي ليدل ک ي حال دا چي سياسي  ي

ټوره اطالعاتي منبع ده، بيا ددولت په صفحه کي انعکاس پيداکوي    د .اياالتو کي ددولتي بدلونونو په اړه يوه ډېره 
، تح ليلونه دې   ورځپاڼي مخونه د بېالبيلو عنوانو په درلودلو سره لکه  خبرونه، دولت،نړۍ، ورزش، سينما،فرهن

 ته ځانګړي سوي دي او د سياسي او اجتماعي مصاحبو برخه يې په خاص مسلکي مهارت سره درج  ليکنواو علمي
ندونکي دي   . کړي دي چي زياد تاثير 

  
د سياسي ت الري له رويه، ددې ورځپاڼي مديرانو اعالن کړی وو چي په انتخاباتي مبارزو کي به ،د خبرو په 

خه خپل ترتيب کي  بې طرفانه  انو د کانديدانو  کردار ادا کوي خو ددې سره سره دغه ورځپاڼه زياتره د ډيموکرا
ی اړخي سرمقاله ليکونکي يې   جذب کړي  وه  هم سياسي مالتړ کړی دئ، دبلي خوا بيا په ورستيو کلو کي ځيني  

   . له کاره ورځپاڼه  معرفي کوه محافظه کي اړخي منتقدانو دغه ورځپاڼه  د فرهنګي او سياسي له  لحاظه  يوچي 
  

ه کم اته لکه نسخو ته  رسېدی، خو راوروسته په ورځ کي ٢٠٠۴د   تر سپټامبره پوري ددې ورځپاڼي ورځنی تيراژ 
ت او دتيراژ په تناسب د  و ا ژورنال ټريټوال اس ايمز،س آنجلس ايمز، النيويورك تر يوه ميليونه نسخو نه هم واو

ل کېد ه ډې نه وروس اي ييو ا مه  ورځپاڼه    .وسته د امريکا پن
  

 لوی شرکتونه ډېوالي کړه   يې کيامريکا   په روان دئ، سخت مالي بحرانيسي  د تير کال راهچيرپه امريکا کي 
مجله چي د  هفتګي په همدې لړ کي د واشنګټن پوسټ.   هم دروند آفت پې کړی دئ  و رسنيو ته دغه بحران

لچينه مطالبواشنګټن پوسټ د ورځپا ې خپرېدل بهڼي   د تير کال په ډسمبر کي راهيسي خپرېدل، کالو ٢۵  د  او پک
و،الس انجلس او نيويارک کي خپل دفترونه د تير کال د ډسامبر په    . و تړل سوه همدا رنګه دغه ورځپاڼي  په شيکا

خه يې و  ه دخپلو کارمندانو د جملې  ه نا ولو د تنو ته چي٣٧٠آخر کي  وتړل او    يې  ۴٠ کارمندانو   په سلو کي  
خه خپلي خپروني کوي .   د کاره جواب ورکړجوړاوه    .دغه ورځپاڼه اوس يوازي د واشنګټن 

  
هجايزې  د سپټامبر د يولسمي د خبرو د زرټ پوليد  ٧ کال کي  ٢٠٠٢په  واشنګټن پوسټ وړي  رخاط پو په  

 اتلس جايزې ، د نيومن اتلس تحصيلي بورسونه او د سپيني ماڼ د زرټ پولي کال پوري د ميالدي٢٠٠۵تر .  وې
 ١۴ د رز کال کي د ژوناليزم د پوليت٢٠٠٨ واشنګټن پوسټ  په . جايزې السته را وړي دي ٣۶٨عکاسانو د انجمن 

ټلې  خه شپ و ولو زياتي دغه شاني جايزې. جايزو  ايمز نه وروسته تر    . وړي دي  يې او د نيويارک 
  

 جايزه په ژورناليزم کي د امريکا ډيره وياړلې او مشهوره ملي جايزه ده چي په نيويارک کي د  Pulitzerپوليټزر  د 
ي   کي  د امريکايي خبريال جوزف ١٩١٧دغه جايزه د لومړي ځل د پاره په کال . کولمبيا د پوهنتون لخوا اداره کي

 . په ياد جوړه سوهJoseph Pulitzer رزپوليټ
  پای
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