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د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻓﺮورۍ ﺷﻠﻤﻪ

هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ )(١١
واﺷﻨـګـټـﻦ ﭘـﻮﺳـټ ورځـﭙـﺎڼـﻪ
ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﮐﻲ ﺧﺎﺻﺘﻦ د ﻧﻮﻟﺴﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﮐﻲ ﻳﻌﻨﻲ د هﻐﻪ راهﻴﺴﻲ ﭼﻲ ددې هﻴﻮاد دﺻﻨﻌﺘﻲ ﮐﯧﺪو ﭘﺮوﺳﻪ
ﺷﺮوع ﺳﻮﻩ  ،ورځﭙﺎڼﻮ او ﻧﻮرو را وروﺳﺘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻪ هﻤﻴﺸﻪ د ﻳﻮې ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺘﺎع ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪﻩ او ډﯦﺮ ﻟ ﻳﯥ د
هﻐﻪ د ﻮﻟﻨﻴﺰي ﭘﻮهﺎوۍ و ارز ﺖ ﺗﻪ ارز ﺖ ورﮐﺎوﻩ .د ﻏټﻮ ﮐﺎر ﻼﻧﻮ ﺟﻮړ ﺖ او د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺗﻮذﻳﻊ او ﺗﮑﺜﻴﺮ
د ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﻟﻮړ ﯦﺪل ددې ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﺳﻮدا ﺮي او د هﻐﻪ ﺨﻪ د زﻳﺎﺗﻲ ټﻲ ﻻﺳﺘﻪ راوړل  ،و
ﺳﻮدا ﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ هﺮ ﻪ زﻳﺎت اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪاﮐړي .د ورځﭙﺎڼﻮ د ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ هﻢ د ﺑﺎزار د ﻋﺮﺿﯥ او
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد او د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺧﺒﺮود ﺧﭙﺮﯦﺪو ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﻲ ﺎﮐﻞ ﮐﯧﺪئ  .ﻳﻮازي هﻐﻪ ورځﭙﺎڼﻲ او رﺳﻨ ﺑﻪ ژوﻧﺪۍ ﭘﺎﺗﻲ
ﮐﯧﺪﻟﯥ ﭼﻲ ﺑﺲ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﻲ ټﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ در ﻟﻮدﻟﯥ او ﻳﺎ ﺗﺮ ﺷﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻮﮎ وﻻړ وو!
د واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﻪ ﮐﻲ د ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﺎﻳﻤﺰ ورځﭙﺎڼﻲ راو روﺳﺘﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺮ ﺗﻴﺮاژ ﺗﺮﻳﻨﻪ او ﺧﻮرا
ﻣﺸﻬﻮرﻩ ورځﭙﺎڼﻪ دﻩ ﭼﻲ د دوﻟﺖ و اداري ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺗﻮذﻳﻊ ﮐﻴ ي او ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت و
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﮑټﻪ ﮐﻮي  .ددې ورځﭙﺎڼﻲ ادارﻩ د ﻳﻬﻮدي ﻣﻠﻴﺎرډراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻲ هﻐﻮﯼ
ﺧﭙﻞ ﻓﮑﺮي هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي  .ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ددې ورځﭙﺎڼﻲ ﻟﻮرﯼ هﻢ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ داﺧﻞ ﮐﻲ اوهﻢ ﭘﺮ ﻧړۍ وال ذهﻨﻴﺖ
ﺑﺎﻧﺪي د ﻳﻬﻮداﻧﻮ د ﻧﻔﻮذ اوﺡﺎﮐﻤﻴﺖ د ﻴﻨګﯧﺪو د ﭘﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ .
ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ و ﻗﺪرت ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو او ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د هﻐﻮﯼ د ﺗﺎﺙﻴﺮ ﻳﻮ اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ او ﻋﻤﺪﻩ ﻻرﻩ د
ﻧړۍ ﭘﺮ ﻟﻮﻳﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي د هﻐﻮﯼ ﻻرﺳﺮﺳﻲ او ﮐﻨټﺮول دئ  .هﻐﻮﯼ ﻧﻦ ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻲ دي ﭼﻲ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻧړۍ
ﮐﻲ د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ زور و ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻠﻲ اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ځﺎن ﻧﻴﮋدې ﮐړي .
ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺧﺒﺮﻳﺎل د زﻳﺎﺗﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮ ﻟﻴﮑﻮال ﻣﺎﻳﮑﻞ ﮐﺎﻟﻴﻨﺰ ﭘﺎﻳﭙﺮ  Michael Collins Piperﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎزﻩ » ﻧﻮﯼ
اورﺷﻠﻴﻢ The New Jerusalem؛ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ﻗﺪرت « ﻧﻮم ﮐﺘﺎب ﮐﻲ ،د ﻳﻮﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪﻩ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺡﻴﺚ د
ﻳﻬﻮداﻧﻮ او اﺳﺮاﺉﻴﻠﻮ د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻴﮑﻲ  ،ﭼﻲ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ د ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﯧﺪو او ﺗﺠﻤﻊ دﭘﺎرﻩ داﺳﻲ ﻳﻮ
ﻣﺤﻞ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ ﻟﮑﻪ ﻧﻮﯼ اورﺷﻠﻴﻢ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ هﻤﺪا اﻣﺮﻳﮑﻪ وي .
دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻮال دﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻓﺼﻞ ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ددوو ﺙﺮوﺗﻤﻨﺪﻩ ﻳﻬﻮدي ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻧﻮم اﺧﻠﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ د
زﻳﺎت رﺳﻮخ او ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪان دي  .دﻏﻪ دوې ﮐﻮرﻧ د ﻣﺎﻳﺮ ـ ﺮاهﺎم او وﻳﻨﻮ هﺎواس ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻴ ي .
ﻟﻴﮑﻮال؛ د ﻣﺎﻳﺮ ـ ﺮاهﺎم ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻟﻴﮑﻲ ﭼﻲ ﻣﺎﻳﺮ ـ ﺮاهﺎم د واﺷﻨګټﻦ ﭘﺴټ د ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﺎﻟﮏ او ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ
ﮐﻲ د ﻮﻟﻮ ﺙﺮوﺗﻤﻨﺪﻩ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ ﭘﻴﻨ ﻮﻳﺸﺘﻢ ځﺎﯼ ﻟﺮي  .ﻧﻮﻣﻮړي هﻤﺪا اوس د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري
ځﺎﻧﺘﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړﯦﺪﻩ او وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ دﻏﻪ رﺳﻨ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د دوﻟﺖ او د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺟﺎﺳﻮﺳ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﻲ ﺁﯼ اې
)ﺳﻴﺎ( ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐړﻳﻮ ﮐﻲ رﺧﻨﻪ ﮐړې او د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﭘﻮري د ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺒﺮو د ﺧﭙﺮﯦﺪو د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮ ﺧﺎص ﺳﻴﺴټﻢ را
ﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐړﯼ دئ  ..د واﺷﻨګټﻦ ﭘﺴټ ،ﻧﻴﻮزوﻳﮏ ،اﻧټﺮﻧﯧﺸﻨﻞ ،هﺮاﻟ ﺮﻳﺒﻮن ،ﻻس اﻧﺠﻠﺲ ﺎﻳﻤﺰ ،ﮐﻮﻟﺰ ،ﺳﻨټ ﭘﺎول ﺳټﺎر،
ﺰﻳټ ،ﭘﺴﺖ – ﻧﻴﻮز وﻳﮏ ﮐﺎﻟﺒﺮ ،ورځﭙﺎڼﻲ او ﻣﺠﻠﯥ او هﻤﺪا رﻧګﻪ د KSAT-،WJXT-TV ،WPIV، , KPRC -TV
 WFSB-TV،TVاو  WPLG-TVﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ ددې ﮐﻮرﻧ د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ! د واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻪ د
واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻳﻮﻩ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮم هﻢ دئ ﭼﯥ د ﭘﻮرﺗﻪ ډﻟﻪ اﻳﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ د ﻧﻮرو ﻏﻴﺮ
رﺳﻨﻴﺰو ﺷﺮﮐﺘﻮ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ هﻢ ﻟﺮي،
دواﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ﮐﻲ  ،د ﮐﺎﻧګﺮس ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮي ﻏړو او ﭘﻪ ﻟﻮړ ﭘﻮړي دوﻟﺘﻲ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﮐﻲ زﻳﺎت رﺳﻮخ ﻟﺮي  .دا هﻢ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﭼﻮﮐﻴﻮ ﮐﻲ د اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﺒﻮﻟﻮ او
ﻮ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﮐﺎرﻧﺪﻩ اﺙﺮ ﻟﺮي ،هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﺮس ﮐﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻴ ي ﻳﺎ هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ
ﭼﻲ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻌﻴﻴﻨﻴ ي  ،دواﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ رهﺒﺮي د هﻐﻪ ﭘﻪ رد ﻳﺎ ﺗﺎﺉﻴﺪ ﮐﻲ اﺙﺮ ﻧﺎﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﻟﺮي  .د دې ورځﭙﺎڼﻲ د ﻧﻈﺮ ﺧﺎوﻧﺪان او ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ د ﺧﺎﺻﻮ ﻣﺴﺎﺉﻠﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﺡﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﺧﻠﮏ ﺳﺮ ﺮﻣﻪ
وﺳﺎﺗﻲ او ﻳﺎ دا ﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ هﻐﻮﯼ و ﻏﻮاړي ﮐﻮم ﻪ و ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ و ﻧﻪ رﺳﻴ ي ﻧﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ هﻐﻪ د هﻐﻮﯼ د اذهﺎﻧﻮ
ﺨﻪ اﻳﺴﺘﻪ ﮐړي  .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﻓﻘﺮ ،ﻟﻮږي ،ﺗﻮرم ،ﻧﻔﺖ  ،ﺟګړو او ډﯦﺮو داﺳﻲ ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻮﻟﻨﻴﺰو،
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

اﻗﺘﺼﺎدي او ﻓﺮهﻨګﻲ ﻣﺴﺎﺉﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ذهﻨﻴﺖ د ﺧﭙﻠﻮ اهﺪاﻓﻮ ﭘﻪ ﻟﻮري رهﺒﺮي ﮐﻮي او ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ
ﺗﻮ ﻪ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ َﻣﺴﺨﻮي .
د واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳﺖ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻲ ﻣﺎڼ ،ﮐﺎﻧګﺮس او د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺡﮑﻮﻣﺘی ادارو د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮ او اﺟﺮﺁأﺗﻮ دﻣﻔﺼﻠﻮ
ﺰارﺷﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ځﺎﻧﺘﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻧﻮرو ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ،ځﺎﻧګړﯼ اهﻤﻴﺖ ورﮐړﯼ دئ .
دواﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ  ١٨٧٧ﮐﻲ د ﺳټﻴﻞ ﺳﻦ هﻮﭼﻨﺰ  Stilson Hutchinsﻟﺨﻮا ﭼﻲ ډﻳﻤﻮﮐﺮاټ وو ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮﻩ
او ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻣﺨﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﺷﺮوع ﮐړې  .ورځﭙﺎڼﻲ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﮐﻲ د ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ او
ﻧﺘﻴﺠﻪ داﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٨٨٩ﮐﻲ د ﺟﻤﻬﻮري ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ د ﮐﺎﺑﻴﻨﻲ ﻏړﯼ ﻓﺮاﻧﮏ هﺎ ﻦ  Frank Hattonﺑﺎﻧﺪي
ﺧﺮ ﻪ ﺳﻲ ،ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺗﺮدې دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﺮس دډﻳﻤﻮﮐﺮاټ ﻮﻧﺪ ﻏړﯼ وو  .د ورځﭙﺎڼﻲ دﻏﻪ ﻧﻮﯼ ﺧﺎوﻧﺪ د ﭘﺎڼﻲ د
اﻧﺪازې او د ﻣﺨﻮﻧﻮ و ﺡﺠﻢ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن ورﮐړ ﺧﻮ ﺮﻧګﻪ ﭼﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ډﯦﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﻩ ﭼﻠﻨﺪ درﻟﻮد ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺑﺮﯼ ﺉﯥ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﺴﻮ.
ﭘﻪ  ١٩١۵ﮐﻲ واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺟﺎن ﻣﮏ ﻟﻴﻦ  John R. McLeanﻟﺨﻮا راﻧﻴﻮل ﺳﻮﻩ او د ﻋﺎدﯼ او ﻮﻟﻨﻴﺰو
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻳﯥ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺡﺎﻟﺖ ﺨﻪ را واﻳﺴﺘﻠﻪ .د ﻣﮏ ﻟﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ١٩١۶ﮐﻲ
د ﻧﻮﻣﻮړي زوﯼ اډوارډ  Edwardد ورځﭙﺎڼﻲ ﮐﻨټﺮول ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﻲ وﻧﻴﺎوﻩ .ﺮﻧګﻪ ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮړي د ﺟﻤﻬﻮري
 Warren G. Hardingﺳﺮﻩ اﻧ ﻳﻮاﻟﻲ درﻟﻮدﻟﻪ ،ﻧﻮ ورځﭙﺎڼﻪ ﻳﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ
ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻲ د ﻮﻧﺪ د ﻣﺸﺮ واړن هﺎرډﻳﻨ
ﺮﻳﺒﻴﻮن واړوﻟﻪ او د هﻐﻪ وﺧﺖ د ﻋﺎم ﺑﺎور ﻟﻪ ﻣﺨی دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺨﺼی اور ﺎن ﺑﺎﻧﺪي او ﺘﯥ وﻩ .
ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﺑﻴﺎ دﻣﮏ ﻟﻴﻦ د ﮐﻮرﻧ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ ﺟﻮړﻩ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ورځﭙﺎڼﻪ ﮐﯥ دﺧﭙﻠﻮ اﻋﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮﻩ ددې
ورځﭙﺎڼﻲ روز ﺎر ﺧﺮاپ او هﻐﻪ ﻳﯥ د ډﯦﻮاﻟﻲ ﮐﯧﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﯧﻠﻪ ﮐړﻩ  .ددې ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان او ورﺷﮑﺴﺘګ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ
وﻩ ﭼﻲ ورځﭙﺎڼﻪ و ﻟﻴﻼم ﺗﻪ واﭼﻮل ﺳﻮﻩ  .ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٣٣ﮐﻲ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﻳﻬﻮدي ﮐﻮرﻧ ﻟﻮﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻳﻮ ﻦ
ﻣﺎﻳﺮ )  ( Eugene Meyerواﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻪ راﻧﻴﻮﻟﻪ  .ﻣﻴﻠﻴﺎرډر ﻳﻮ ﻦ ﻣﺎﻳﺮ ،د اﻣﺮﻳﮑﯥ د هﻐﻪ وﺧﺖ دﺟﻤﻬﻮر
رﺉﻴﺲ هﺮي ﺮوﻣﻦ ﺳﺮﻩ ﺧﻮرا ﻧﻴﮋدې او دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﮑﻲ درﻟﻮدﻟﯥ  .ﻓﻠﻴﭗ ﺮاهﺎم  ، Philip L.Grahamﭼﻲ د ﻳﻮ ﻦ
ﻣﺎﻳﺮ زوم ،او د هﻐﻪ د ﻟﻮر ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺮاهﺎم  Katharine Grahamﻣﯧړﻩ وو ،هﻐﻪ هﻢ د ﺟﻤﻬﻮر رﺉﻴﺲ ﺟﺎن ﮐﻨﻴ ي
ﺳﺮﻩ ﻴﻨګﻲ اړﻳﮑﻲ درﻟﻮدﻟﯥ ﭼﻲ دﻏﻪ دواړﻩ ﺟﻤﻬﻮور رﺉﻴﺴﺎن د ډﻳﻤﻮﮐﺮاټ ﻮﻧﺪ ﻏړي وﻩ .
د ﻣﺎﻳﺮ ﮐﻮرﻧ ﺗﻪ ددې ورځﭙﺎڼﻲ د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ددې ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮ ﭼﻲ ﻟﻮﯼ ﺳﻮدا ﺮ  ،د ﻟﻮﻳﻮ ﮐﻤﭙﻨﻴﻮ ﻣﺎﻟﮑﺎن او د ﻟﻮﻳﻮ
ﮐﺎر و ﺳﺮ ر ﺘﯥ ﺧﺎوﻧﺪان دﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ اﻋﻼﻧﻮﻧﻪ ورﺗﻪ را ﻣﺎت ﮐړي او د واﺷﻨګټﻦ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﺮ ﭘ ﻮ ودروي  .د
ﻣﺎﻳﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻟﺲ ﮐﻠﻨ دورﻩ ﮐﻲ د ورځﭙﺎڼﻲ د ﭼﺎپ ﺷﻤﯧﺮﻩ درې ﭼﻨﺪﻩ ﺳﻮﻩ او د اﻋﻼﻧﺎﺗﻮ ﻋﺎﻳﺪ ﻳﯥ هﻢ د  ۴ﺨﻪ و ١٢
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻟﻴﮑﻮﺗﻪ ﺧﯧﺰ وواهﻪ . .د ﻳﻬﻮداﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ وﺟﻪ وو ﭼﻲ واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ د ټﻮ ،ﺷﻬﺮت او د ﺧﭙﻞ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د ﺗﺤﻘﻖ و ﺧﻮاﺗﻪ رهﻲ ﺳﻮﻩ .
ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺮاهﺎم  ،د ﻣﺎﻳﺮ زوم د ١٩۴۶م ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ددې ور ځﭙﺎڼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺖ او د ﻧړۍ واﻟﻪ ﭼﺎرو
واﻧﻌﮑﺎس ﺗﻪ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړﻩ  .هﻐﻪ داﺳﻲ ه ﻲ را ﭘﻴﻞ ﮐړې ﭼﻲ واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﻲ هﻢ ﺧﭙﻞ ﺡﻀﻮر
ﭘﻴﺪا او د ﻧړۍ او اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﭘﻴ ﻮ ﺨﻪ ﺰارﺷﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړي  .هﻐﻪ د ﻧﻴﻮزوﻳﮏ ) (Newsweekﻣﺠﻠﻪ هﻢ را ﻧﻴﻮﻟﻪ او
ددې دواړو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ د اﺳﺘﻌﻤﺎري ټﻮ ﭘﺮوژﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮﻟﻪ .
ﭘﻪ  ١٩۵۴ﮐﻲ واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ﺳﻴﺎﻟﻪ او ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﻩ ورځﭙﺎڼﻪ واﺷﻨګټﻦ ﺎﻳﻤﺰهﺮاﻟ
Times-Heraldهﻢ را ﻧﻴﻮﻟﻪ او هﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻞ ځﺎن ﮐﻲ ﻣﺪﻏﻤﻪ ﮐړﻩ ،ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د واﺷﻨګټﻦ ﺎﻳﻤﺰهﺮاﻟ ﻮﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن او
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ،واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ و ځﺎﻧﺘﻪ را ﮐﺶ ﮐړل .
Washington

ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ ﺮاهﺎم  Katharine Grahamد ﻳﻮ ﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩۵٩ﮐﻲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ او ﭘﻪ  ١٩۶٣ﮐﻲ
د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړﻩ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺮاهﺎم د ﺧﻮدﮐﺸ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ د ورځﭙﺎڼﻲ د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺮ
ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺘﻪ  .هﻐﯥ د ﮐﺎل  ١٩۶٩ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ  ١٩٧٩ﭘﻮري د ورځﭙﺎڼﻲ دﻣﺴﺆﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮي ،د  ١٩٧٣ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ
 ١٩٩١ﭘﻮري ددې ور ځﭙﺎڼﻲ د ﻣﺪﻳﺮﻩ هﻴﺌﺖ د ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﺡﻴﺚ او د  ١٩٩٣ﻧﻪ ﺑﻴﺎ دهﻐﯥ ﺗﺮ ﻣﺮ ﻪ ﻳﻌﻨﻲ د ﮐﺎل ٢٠٠١
ﭘﻮري ددې ورځﭙﺎڼﻲ د اﺟﺮاﺉﻲ ﮐﻮﻣﻴټﯥ د رﺉﻴﺴﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮﻟﻪ  .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د هﻐﯥ زوﯼ ډوﻧﺎﻟﺪ
ﮔﺮاهﺎم دﻏﻪ دﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ .
ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ ﺮاهﺎم ډﯦﺮﻩ ﮐﻴﻨﺪﻟﯥ او د زﻳﺎت ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪﻩ وﻩ  ،ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ ﻳﯥ » د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﻩ ﻲ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﮐړﯼ وو  .هﻐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د هﻐﻪ وﺧﺖ د ﺟﻤﻬﻮر رﺉﻴﺲ رﻳﭽﺎرډ ﻧﮑﺴﻦ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ ﺟﻮړﻩ  .دﻏﻪ د ﻧﻪ
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

ﺟﻮړي واﻗﻌﻴﺖ ﻳﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﺎب ډوول ﭘﻪ ﻳﻮې ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﻣﺼﺎﺡﺒﻪ ﮐﻲ ﭘﺎش ﮐړﯦﻮﻩ  .ﮐﻴﻦ ﮐﻼوﺳﻦ ﭼﻲ
د ﻧﮑﺴﻦ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﻲ د اړﻳﮑﻮ د ﺎﻧګﻲ ﻣﺪﻳﺮ وو ،ﻣﺨﮑﻲ ﺗﺮ دې ﻳﯥ ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ﭘﺴټ ﮐﻲ د ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺡﻴﺚ وﻇﻴﻔﻪ
اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ دې ورځﭙﺎڼﻪ ﮐﻲ دﺧﭙﻞ ﻳﻮﻩ ﭘﺨﻮاﻧﻲ دوﺳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﮐﺸﻒ ﮐړﻩ ﭼﻲ ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ
ﺮاهﺎم د وا ﺮ ﻴټ ﭘﻪ اﻓﺘﻀﺎح ﮐﻲ د ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻮﯼ ﻟ ﮑﺮ ﻣﻮﻇﻔﻪ ﮐړﯼ وو ﭼﻲ د ﻧﮑﺴﻦ د ﺿﻌﻴﻔﻮ ﻧﮑﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﯧﺪو
ﺳﺮﻩ وهﻐﻪ ﺗﻪ ﮐﺎري ﺿﺮﺑﻪ ورﮐړي  .هﻐﻪ وو ﭼﻲ ﻧﮑﺴﻦ ﭘﻪ دې اﻓﺘﻀﺎح ﮐﻲ ﺮم را ووت او د ﮐﺎل  ١٩٧۴ﭘﻪ ا ﺴﺖ
ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻔﺎء ورﮐړﻩ .
د ﺟﻤﻬﻮر رﻳﺌﺲ رﻳﭽﺎړډ ﻧﮑﺴﻦ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺳﺮﻩ واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ،ﻻ ﻧﻮر هﻢ زﻳﺎت ﺷﻬﺮت ځﺎﻧﺘﻪ و ﺎ ﻪ  ،ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ
ﻳﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ رو ﺎﻧﻪ ﮐړﻩ ﭼﻲ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ رﺳﻨ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ ﺮﻧګﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺮﻳﻔﺎن ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ او ﻳﺎ د ﮐﺎرﻩ ﻮ ﻪ ﮐړي او
ﻳﺎ دا ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮ د ﭘﺎرﻩ هﻐﻪ وﮐﺎروي.
ﻧﻦ دواﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ دډﯦﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ د ﺡﻀﻮرﻩ ﺨﻪ هﻢ ټﻪ اﺧﻠﻲ  .د هﻐﻮﯼ
ﺑﺎوزﻧﻪ ﻟﻴﮑﻨﻲ ددې ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﭘﻪ هﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي ﺡﺎل دا ﭼﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺰارﺷﻮﻧﻪ او ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﻲ ددوﻟﺘﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻩ ډﯦﺮﻩ ټﻮرﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺒﻊ دﻩ ،ﺑﻴﺎ ددوﻟﺖ ﭘﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻲ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﻴﺪاﮐﻮي  .د
دې ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﺨﻮﻧﻪ د ﺑﯧﻼﺑﻴﻠﻮ ﻋﻨﻮاﻧﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﮑﻪ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ،دوﻟﺖ،ﻧړۍ ،ورزش ،ﺳﻴﻨﻤﺎ،ﻓﺮهﻨ  ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ
او ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻴﮑﻨﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړي ﺳﻮي دي او د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺎﺡﺒﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻣﻬﺎرت ﺳﺮﻩ درج
ﮐړي دي ﭼﻲ زﻳﺎد ﺗﺎﺙﻴﺮ ﻨﺪوﻧﮑﻲ دي.
د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗ ﻻري ﻟﻪ روﻳﻪ ،ددې ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ اﻋﻼن ﮐړﯼ وو ﭼﻲ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎرزو ﮐﻲ ﺑﻪ ،د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻲ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﮐﺮدار ادا ﮐﻮي ﺧﻮ ددې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ د ډﻳﻤﻮﮐﺮا ﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺨﻪ ﺧﭙﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻼﺗړ ﮐړﯼ دئ ،دﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮ ﮐﻲ ځﻴﻨﻲ ی اړﺧﻲ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻲ ﻳﯥ هﻢ ﺟﺬب ﮐړي وﻩ
ﭼﻲ ﮐﻴ اړﺧﻲ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻮ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﻓﺮهﻨګﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﻩ ورځﭙﺎڼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮﻟﻪ .
د  ٢٠٠۴ﺗﺮ ﺳﭙټﺎﻣﺒﺮﻩ ﭘﻮري ددې ورځﭙﺎڼﻲ ورځﻨی ﺗﻴﺮاژ ﻪ ﮐﻢ اﺗﻪ ﻟﮑﻪ ﻧﺴﺨﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﯼ ،ﺧﻮ راوروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ورځ ﮐﻲ
ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻮ ﻧﻪ هﻢ واو ﺖ او دﺗﻴﺮاژ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ د ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺎﻳﻤﺰ ،ﻻس ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺎﻳﻤﺰ ،وال اﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل او
ﻳﻮ اﻳﺲ اي ﻮډې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻨ ﻤﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﻞ ﮐﯧﺪ ﻩ .
ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ ﭼﻴﺮ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل راهﻴﺴﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان روان دئ ،ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ ﻳﯥ ﻟﻮﯼ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ډﯦﻮاﻟﻲ ﮐړﻩ
دﻏﻪ ﺑﺤﺮان و رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻪ هﻢ دروﻧﺪ ﺁﻓﺖ ﭘﯧ ﮐړﯼ دئ  .ﭘﻪ هﻤﺪې ﻟړ ﮐﻲ د واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ هﻔﺘګﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﭼﻲ د
واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ د ورځﭙﺎڼﻲ ﻠﭽﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﭘﮑ ﯥ ﺧﭙﺮﯦﺪل او د  ٢۵ﮐﺎﻟﻮ راهﻴﺴﻲ ﺧﭙﺮﯦﺪل ،د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﺒﺮ ﮐﻲ
و ﺗړل ﺳﻮﻩ  .هﻤﺪا رﻧګﻪ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺷﻴﮑﺎ ﻮ،ﻻس اﻧﺠﻠﺲ او ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ دﻓﺘﺮوﻧﻪ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل د ډﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ
ﺁﺧﺮ ﮐﻲ وﺗړل او ﻪ ﻧﺎ ﻪ دﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ ﻳﯥ و  ٣٧٠ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﻮﻟﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ  ۴٠ﻳﯥ
ﺟﻮړاوﻩ د ﮐﺎرﻩ ﺟﻮاب ورﮐړ .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ اوس ﻳﻮازي د واﺷﻨګټﻦ ﺨﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﮐﻮي .
ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وړي
واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ﭘﻪ  ٢٠٠٢ﮐﺎل ﮐﻲ  ٧د ﭘﻮﻟﻴټﺰر ﺟﺎﻳﺰې د ﺳﭙټﺎﻣﺒﺮ د ﻳﻮﻟﺴﻤﻲ د ﺧﺒﺮو د ﻪ ﭘﻮ
وې  .ﺗﺮ  ٢٠٠۵ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل ﭘﻮري د ﭘﻮﻟﻴټﺰر اﺗﻠﺲ ﺟﺎﻳﺰې  ،د ﻧﻴﻮﻣﻦ اﺗﻠﺲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮرﺳﻮﻧﻪ او د ﺳﭙﻴﻨﻲ ﻣﺎڼ د
ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻮ د اﻧﺠﻤﻦ  ٣۶٨ﺟﺎﻳﺰې ﻻﺳﺘﻪ را وړي دي  .واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﻲ د ژوﻧﺎﻟﻴﺰم د ﭘﻮﻟﻴﺘﺰر د ١۴
ﺟﺎﻳﺰو ﺨﻪ ﺷﭙ و ټﻠﯥ  .او د ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﺎﻳﻤﺰ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﻲ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﺰې ﻳﯥ وړي دي .
د ﭘﻮﻟﻴټﺰر  Pulitzerﺟﺎﻳﺰﻩ ﭘﻪ ژورﻧﺎﻟﻴﺰم ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ډﻳﺮﻩ وﻳﺎړﻟﯥ او ﻣﺸﻬﻮرﻩ ﻣﻠﻲ ﺟﺎﻳﺰﻩ دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﮐﻲ د
ﮐﻮﻟﻤﺒﻴﺎ د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻟﺨﻮا ادارﻩ ﮐﻴ ي  .دﻏﻪ ﺟﺎﻳﺰﻩ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩١٧ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﺟﻮزف
ﭘﻮﻟﻴټﺰر Joseph Pulitzerﭘﻪ ﻳﺎد ﺟﻮړﻩ ﺳﻮﻩ.
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