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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

          ۹۰۲۹۱۰۲۱۰۲ 

 پر ننګرهار د پاکستاني مطبوعاتو یرغل
 

پاکسهتانیو ورپاهاڼو   ( اردو) ایکسهاری،، جههاد  ، شههادت ورپااڼهه  د مشرق، وحدت، خبرونه، شهادت، جرګهه، پاکسهتا ،   
 عامهه  وټرونهو پهه تميهایونو، کهانکونواو د    سهار له رسهمیاتو مککهې پهه دولتهي دنترونهو، دوکهانونو، د م       زرګونه ګڼې هر

دغه اخبارونه او مجلهې کهه  هه هه       .درسه تغذیه کېږيآخدماتو په مرکزونو کې وېشل کېږي او انغا  ذهنیت له همدې 
 .بلیغات ديپه پاکستا  کې چاپېږي، خو محتوا یې د انغانستا  د جګړې د پراختیا ت

د دغهو اخبهارونو محتهوا چهې د انغها  امنیتههي سهرتېرو او کهرنیهو پوپیهانو پهه تبلیغههاتو راچهورلي، ههره پې هه  لهور چنههده              
 .ستره کوږنوونکي ښیي

د انغانسهتا  ملهي امنیهت د دې    . دا یوازې ورپااڼې ندي، په ننګرهار کهې پهه انغها  کیبهل د پهي ټهي وي خارونهې چلېهږي        
د پاکسهتان  میهایا    یضیعت او پروپاګنده تنظی  کړي، حتتا  په سرحدي والیتونو کې د مطبوعاتو وپرپاى چې د انغاسن

 .((په یرغل یې خوله پټه کړې ده
دا په پاکستا  کې د خارېدونکې شههادت ورپاهاڼې د یهوې ورپهې      ".سرتېري د جهن  کندې ته واستول ۹٢د ملي اردو "

 زادآدې ورپاهاڼې لسهګونه ګڼهې پهه      کنسټ سره د جګړې اعال  کهوي، خهو د  خبري عنوا  دى، چې د انغانستا  له ملي 
 .ډول په انغانستا  کې وېشل کېږي

هرسهار پېنيه کجې د تورخ  په دروازه کې د پله پر سر یهوه انغانسهتا  پلېهټ کهروال واليه وي، پاکسهتان  ورپاهاڼې را       
 .شيکاروي او د جالل اکاد په ډول کازار، کونړاو لغما  کې یې وې

خو مطبوعات د ذهنونو د روښانتیا ذرایع دي، خو په اوسني مهال کې له موجهودې محتهوا سهره د پاکسهتا  چهاپي       اصاًل
 .مطبوعات هغه کاروت دي، چې د ښاریانو او خوشباوره کلیوالو سترګې يندوي

ږي، خهو د خارونهو   د وحدت، شهادت، مشرق، خبرونه او نورو ورپااڼو لسګونه زره ګڼې یې په پاکستا  کې وېشل کې
 .محتوا او اجناا یې په انغانستا  کې د جګړې حالت ته پانګړې شوې دي

پههولی، ووول شههول او   ۲١ –یههوول، انغهها  سههرتېري د والبههانو لههه خههوا کرمتههه شههول      –شههل امریکایهها  ووول شههول  "
 ".والبانو په نورستا  کې پرمکتګ کړى دى

جګههړه کهې یههې د وسهله والههو یاغیهانو د تبلیغههاتو او کهري خههوا نیههولې او      دغهه میههایا نهه یههوازې عها  ذهنیههت کرکهاد کههړ، پهه      
 .سیاسي خارونې کوي

د ننګرههار پوهنتههو  د حووپهو پههوهنيي محمهل سههلی  شهاه محههور تهه ویلههي، پهه انغانسههتا  د پاکسهتا  د چههاپي مطبوعههاتو         
کههه  ههود د دې  ":دى وایههي .یرغههل د هغههه هېههواد د ټههانکونو او توغنههدیو تههر کریههدونو ډېههر تونههد او زیهها  رسههونک  دى  

ورپاههاڼو محتههوا تههه وګههوري او پههه ننګرهههار کههې یههې د توزیههع دپههت تههه وکتههل شههي مشههرق، وحههدت، خبرونههه، جرګههه،        
. ، ایکساری، او شهادت ورپااڼې ټول په انغانسهتا  کهې د پاکسهتا  د جګړیهز مهزاک انعکها  دى      (اردو) پاکستا ، جهاد

الب یاغیانو کهرى او کرالسهي انعکاسهوي، دوى د انغها  اردو او پولیسهو او حته  کهرنیهو سهرتېرو تل هات  لهور           دوى د و
 ".پېنيه چنده زیات ښیي

ډېهر عها  دى، خهو پهه دغهه کلچهر د        هپه ننګرهار کې د ورپااڼې لوستنې کلچر د هېواد تر کلې هرې سیمې حت  تر کاکله 
 .پاکستا  د پروپاګندې سیورى غويېدل  دى

و نرهنګ ریاست یو پکواني کارکوونکي چې نهه یهې غوښهتل نهو  یهې واخیسهتل شهي محهور تهه          اد ننګرهار د اوالعاتو 
د انغها   ": دى وایهي . وویل، نه یوازې اخبارونه، کلکې د پاکستانیو تلویزیونونو پر وياندې ه  چنهدا  محدودیتونهه نشهته   

پاکسهتاني   PTVپکاهل کیبهل کهې یهې تهر ډېهره مهالهه د         هه  دى مهر  آکیبل ماله  انجینهر زلمه ، چهې د ننګرههار تلویزیهو        
 ".دولتي چینل خارونې چلولې، خو هېچا نه پوښت او نه یې مجازات کړ

 .دى وایي ننګرهار د پاکستا  د تبلیغاتوتر توپا  الندې دى او عواپب یې محسو  دي
تبلیغاتي یرغلونو الندې خال سیاستونه ټهاکي تهر    انغانستا  چې له دېرشو کلونو راهیسې د ګاونایو او کهرنیو ملکونو تر

. کل هروخت یې زیات دا مهال سرحدي والیتونه د پاکستانیو او ایرانیو رسنیو او پروپاګندې تر اغېز النهدي راغلهي دي  
   کندهار کې په ښکاره وېشل کېږي، همدا رازآد پاکستا  اخبارونه او مجلې په ننګرهار، لغما ، وېش، خوست او 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

دوايو هېوادونههو روحیههه ډېههره  د خلکههو د اذهههانو تغذیههه کههوي، خههو د  نههراه آنههي مطبوعههات د هراتیههانو، نیمههروز او ایرا
 .انراوي او د انغانستا  د جګړې په کاروتو لړلې ده

زاد خبریال غال رکاني پیرد وایي، ننګرهار ته له پاکستانه راغلهي مطبوعهات د خلکهو پهه ذهنونهو کهد       آپه ننګرهار کې 
د وکو سره سمو  نه لري، جنګي وورنهالېز    دوى داسې لغات کاروي، چې له سره په ننګرهار کې د دو ":ېز ښندياغ

  ".تههههه ډېههههر پهههها  کههههوي او پههههه واپعههههي ډول دغههههه مطبوعههههات د ننګرهاریههههانو لاههههاره سههههمه الرښههههوونه نشههههي کههههوالى         
ېر ورپااڼې لري، خو نه یې د وېش انتظها   که  ه ه  دا مهال انغانستا  تر سلو زیاتې چاپي رسن  او د  لوې تو په شم

 .وشو او نه یې روحیه داسې عیاره شوه، چې د کهرنیو مطبوعاتو ايتیا ختمه کړي
کهرنه  چهاپي رسهن  چهې د انغانسهتا  پهه ملهي سیاسهت سهیورى غهويوي کایهد د ملهي              ":انغا  خبریال صالح کبیري وایي

حته  کایهد پهه انغانسهتا  کهې کنهدې شهي، عوامهل او تاوانونهه یهې            په اوسنیو نهازکو شهرایطو کهې   . امنیت له خوا مهار شي
  ".ضههههرورت نشههههته چههههې ننګرهههههار اوهههههرات کههههې پاکسههههتان  یهههها ایرانهههه  رسههههن  ن ههههوذ وکههههړي        . کیکههههي  رګنههههد دي 

ښاغل  کبیري په ملي امنیت نیوکه کوي چې یوازې د کمونو او راکټو لېږدونکي ورته دښمن ښکاري، خو هغو دښهمنو  
 .پا  ندى چې زموږ شیرازه او ملي ثبات نړويمطبوعاتو ته یې 

 


