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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۰/1۱۱/1۱۰۲         نظر محمد مطمئن
 

 د طلوع ټلویزون او ښاغلي کرزي د پلویانو ترمنځ جګړه
 

 لینن ویلې وو چې موږ هغو مطبوعاتو ته عقیده لرو چې د کمونسټ ګوند له خوا اداره کیږي
د ډیموکراسي او مدنې حقونو تر نامه الندي زموږ د هیواد مطبوعات د  اوس هم د ازادي څخه د بیان په نوم،

ځانګړو کړیو او ځانګړو هیوادونو د ځانګړو شبکو له خوا اداره کیږي، ځینې یې د امریکا او غرب په ګټه، ځینې 
تبلیغات او  یې د ایران او اهل تشیع په ګټه، ځینې یې د پاکستان په ګټه او کم شمیر یې د هند او روسیې په ګټه

 .خپرونې لري
ز کال کې میرمن کلټن ښاغلي ولسمشر کرزي ته د امریکا د حکومت پېغام ورساوو چې امریکا ښاغلي  ۲//۰په 

قسیم فهیم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه نه شي منالی، دا ډول جنرال عبدالرشید دوستم هم امریکا نور نه 
 ک څښتن ويشي زغمالی چې په افغان حکومت کې د وا

ز کال کې ټاکنې د ښاغلي ولسمشر کرزي په ګټه اعالن شوې او لومړی مرستیال یې ښاغلی قسیم  ۲//۰کله چې په 
فهیم وټاکل شو، د ښاغلي اوباما له خوا بیا ځل پېغام ورته ورسیدی چې زما په دوره کې ښاغلی قسیم فهیم او رشید 

 .امریکا ویزه دوی ترالسه نه کړي دوستم امریکا ته نه شي راتلالی او هیڅکله به د
له همدې امله وو چې ښاغلي فهیم د زړه د تداوي له پاره کلونه وړاندي جرمني ته والړی، او بیا یې د مرګ اوازه 
ځینو رسنیو خپره کړه، فکر کیږي چې دهغه د مرګ اوازه به هم ځینو ځانګړو رسنیو په هغه وخت کې د پالن له 

 .مخې خپره کړې وه
 .اپورونه وایې چې اوسمهاال بیا ښاغلي قسیم فهیم د صحي ستونزو له امله جرمني ته تللی دیځینې ر

 .ویل کیږي چې ښاغلي ولسمشر کرزي او ښاغلي فهیم بیا ځل هوډ کړی چې واک په خپل الس کې وساتي
لي فهیم په ګټه ز کال کې د ټاکنو پر مهال طلوع ټلویزون بیا هغه څه خپرول چې د ښاغلي کرزي او ښاغ ۲//۰په 

نه وو، او له دي مخکې هم د طلوع ټلویزون او افغان حکومت د ځینو ځانګړو ادارو تر منځ ستونزې پیداشوې وي، 
 .په هر وار طلوع ټلویزون ګټندوی وو، او حکومت بایلونکی

لوی څارنوال د ز کال کې د لوی څارنوال عبدالجبار ثابت او طلوع ټلویزون تر منځ ستونزه را پیداشوه،  ۲//۰په 
ټلویزون د مشر د نیولو امر وکی، دا ډول یې ځینې وسلوال هم طلوع ټلویزون ته واستول، ډیر ژر د امریکا د 

 .سفارت له خوا ثابت وپوهول شو چې داکار به یې په تاوان وي، هم هغسي هر څه پټ پاتي شول
تو د بهرنیو چارو وزات ته ورغلل، هلته یې د یاالاز کال کې یوه شمیر افغان روڼ آندي د امریکا متحده  ۰//۰په 

سره ناسته درلودله، ویل کیږی چې  Marvin Whbum ښاغلي مارويافغانستان او پاکستان د چارو کارپوه 
ماروین له ډیر پخوا څخه د افغان جهاد پرمهال هم د افغانستان او پاکستان په چارو کې فعال وو، د امریکا د 

همدغه افغان ډلې ته یې ویلې وو چې موږ غواړو په افغانستان کې ښاغلي سعد محسني ته استخباراتو سړی وو، 
 .راډیو فعاله کړو

ساعته خپرونې یې درلودلي او په ټوله کې یې  ۰۱ز کال کې د ارمان ایف ام په نوم راډیو جوړه شوه چې  3//۰په 
 .پر موسیقي زور ؤ

فراطي افغان ځوانانو به د روژي په مبارکه میاشت کې حتی د داچې د طالبانو حکومت نوی له منځه تللی وو، ا
پشلمي پر وخت هم د همدغې راډیو له سندرو څخه خوند اخیست، ویل کیږي چې په دغه کار سره بهرنیانو د طالبانو 

 .د هغه عمل عکس العمل ښودی چې ولي طالبانو موسیقي د خپل حکومت پر مهال بنده کړي وه
ز کال کې طلوع ټلویزون ازمایښتې خپرونې پېل کړي، د انګلیس فیټر په وینا چې په لومړي ځل د طلوع  ۱//۰په 

 .څخه څلور میلیونه ډالر ترالسه کړل USAID ټلویزون اداري د
ښاغلي ولسمشر کرزي څو ځله د طلوع ټلویزون د خپرونو اړوند خپل قهر او غصه ښکاره کړي ده، ولي نه دی 

 .یاد ټلویزون زور راولي، برعکس پر نورو ټلویزونو کله ناکله حکومت خپله خوښه او غوښتنه مني توانیدلی چې پر

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/motmayen_n_m_de_tolo_tv_aow_karzai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/motmayen_n_m_de_tolo_tv_aow_karzai.pdf
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د طلوع ټلویزون یوه ځانګړنه داهم ده چې ددغه ټلویزون مشران د نورو ټلویزونو د مشرانو په ډول معلوم نه دي، 
شهرت کار نه اخلي، داسي معلومیږي  په عامو غونډو کې نه راڅرګندیږي، او دا ډول د طلوع ټلویزون څخه د خپل

 .چې ډیر ژور خلک دي
د طلوع ټلویزون اوسنۍ تګالره او خپرونې داسي دي چې عام خلک یې نه شي تحلیل کوالی، او نه هم پري 

دوی هدف څه دي؟ خو کامیابي یې په دي کې ده چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ډیر زیات  پوهیږي چې د
 .لیدونکي لري

اوسمهال طلوع ټلویزون د ښاغلي کرزي ضد دي، د طالب او حکمتیار ضد دی، د نړیوالو قواوو طرفدارې کوي، له 
هر ځای څخه راپور چمتو کوي، والیانو ته سپینې او ستغي خبرې کوی، والیت په والیت د ټاکنو پروګرامونه 

 جوړوي
تور وزیر ؤ، هڅه شوې وه چې طلوع ټلویزون په یو کلونه وړاندې کله چې ښاغلی عبدالکریم خرم د اطالعاتو او کل

ډول د دولت تر کنټرول الندي راوستل او کمزوری شي، ځینو د رسنیو کارپوهانو نظر ورکړی وو چې په رسنیو د 
دي کار له پاره ځانګړې فورمه چمتو شوه چې  څار کمیسون دي جوړ شي، په ټلویزونو او رسنیو به څارنه کوي، د

 .یې تګالره، تشکیالت، بودجه، خپل عواید او د مرستې عوایدو د ثبت کولو غوښتنه کړي وه د هرې رسنۍ څخه
د ګردو ټلویزونو او رسنیو ادارو د اطالعاتو کلتور وزارت یاده فورمه ډکه او ثبت کړه، لویې څارنوالي ته د رسنیو 

نه یې د اطالعاتو کلتور غوښتنو ته  د معلوماتو فورمې ولیږل شوې، یواځنې ټلویزون چې فورمه یې ډکه نه کړه او
 .غاړه کیښودله طلوع ټلویزون وو

داسي معلومیږي چې له ډیره وخته د طلوع ټلویزون او کمزوري افغان حکومت تر منځ نا اعالن شوې جګړه پېل 
 شوې وه

چې د څه موده وړاندې ولسمشر کرزي د لویې څارنوالي څخه وغوښتل چې د طلوع ټلویزون هغه اعالن وڅیړې 
افغانستان او امریکا تر منځ د امنیتې تړون د ژر السلیک کولو غوښتنه پکې له ولسمشر څخه شوې، او د اعالن 
خپرو پر طلوع ټلویزون بند کړي، طلوع ټلویزون د ښاغلي ولسمشر له فرمان وروسته هم په دوامداره ډول هغه 

که د ټلویزون پر اداره فشار راولي، طلوع  پخوانی اعالن نشر ته سپاری، افغان حکومت ته یې اخطار ورکړ
 .ټلویزون به ډیر نور پټ او دافغان حکومت اړوند اسناد څرګند کړي

شنونکې په دي آند دي چې طلوع ټلویزون د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو اړوند هر ډول پټ اسناد په اساني 
 .سره تر السه کوالی او نشر کوالی شي

ره د ښاغلي داؤد سلطان زوی په اړه هم کیږي، ویل کیږي چې کله دهغه نوم د ټاکنو کمیسون همدا د پټو اسنادو خب
ل کال نوماندو ولسمشرانو له لسټ څخه وایست، ګواښ یې کړی وو که دده نوم په  13۲3په لومړي لسټ کې د 

ي پټ اسناد ښکاره کړي لسټ کې شامل نه شي، نو د ځینو نوماندانو او حتی د ولسمشر د نږدې کسانو اړوند به داس
 .چې تر اوسه به خلکو نه وي لیدلي

ښاغلي داؤد سلطان زوی هم په طلوع ټلویزون کې کار کاوو، او هلته یې مهم سیاسي پروګرام پر مخ وړی، له 
بهرنیانو سره یې نږدې کاري او سیاسي اړیکې درلودلي، اوس چې طلوع ټلویزون هم ورته ګواښ کړی، داسي 

 .طلوع ټلویزون پټ اسناد په واک کې لريمعلومیږي چې د 
په غیر مستقیم ډول د طلوع ټلویزون د کمزوري کیدو په موخه ځینې نور ټلویزونونه هم فعال شول، هغوی هڅه 
وکړه چې د طلوع ټلویزون تر سیوري الندي راولي، یو وخت داسي هم وشول چې کابل نیوز ټلویزون ډیر پرمختګ 

ړل او پرېمانه پیسې یې مصرف کړي، خو ونه توانیدل چې د طلوع ټلویزون مقابله وکی، ډیر لیدونکې یې پیداک
وکړي، دا ډول ژوندون ټلویزون هم چې فکر کیدی ډیر مسلکي به وي، او پرمختګ به وکړي، هغه هم هغه ډول 

 .چې د روڼ آندو تمه وه، ونه شوای کوالی چې مینه وال او لیدونکې پیداکړي
ی لیدونکې لري، دغه اداره بیا هڅه کوي چې بیالنس وساتي، نه دامریکا سفارت خفه کړي شمشاد ټلویزون هم ښه د

 .او نه هم ولسمشر کرزي او دده ټیم خفه شي
اریانا ټلویزون چې پرېمانه پیسي لري، په هیواد کې د نورو ټلویزون په پرتله زیات مصارف کوي، زیاتي پیسي 

 .توانیدلی چې طلوع او یک ټلویزونو ته ماتې ورکړيلګوي، د نامعلومو عواملو له امله نه دی 
اوسمهال په کابل کې یواځینې ټلویزون چې د طلوع ټلویزون مقابله کوی، یک ټلویزون دی، له څه مودې راهیسي 

 .ډیر فعال شوی، داسي فکر کیږي چې د طلوع او یک تګالره به په لوی سر کې یوه وي
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ن فلج کول د ښاغلي کرزي د واک د دوام په معنی ده، که طلوع ټلویزون شنونکې په دي آند دی چې د طلوع ټلویزو
 ده د کورنۍ او ټیم واک به د نورو پنځه کلونو له پاره هم غځول کیږي له منځه ځي، د کرزي صاحب او د

دا ډول د طلوع ټلویزون یوطرفه څیړنې او له بهرنیانو څخه په پټو سترګو مالتړ، د امنیتې او دفاعي تړون د 
 .السلیک له پاره له افراطه ډک نظرونه خپرول هم شنونکې د افغان ولس په ګټه نه بولي

د طلوع ټلویزون کمال په دي کې دی چې په هره سیمه او هر ځای کې خبریاالن او راپور ورکوونکې لري، تر 
که څوک  ټولو ټلویزونو او رسنیو مخکې خبر خپروي، راپور په خپل وخت چمتو کوي، همدغه المل دی چې

غواړي یانه غواړي د طلوع ټلویزون خبرونه او پروګرامونه به وینې، او د ټلویزون کامیابې داده چې لیدونکې 
 .ولري

ریانا نیوز د افتتاحیه مراسمو آاو د  BMC د بیات د رسنیو د مرکز ۰/1۱مه ۰1 د جنورید ولسمشر کرزي ګډون 
ملي ګټو ته ژمن ټلویزون دی، هم د طلوع ټلویزون او افغان ریانا ټلویزون په اړه یې څرګندونې چې آکې، د 

 .حکومت تر منځ د جګړي له امله ګڼل کیږي
ښاغلی کرزی چې په ډیرو غټو مراسمو کې هم دامنیتې ستونزو له امله ګډون نه کوي، د بیات د رسنیو د مرکز او 

دغه ټلویزون لیدو، خبرونو،  خلکو پام د ریانا نیوز د پېل په مراسمو کې به یې په دي خاطر ګډون کړی وي چې دآ
 .سیاسي بحثونو او پروګرامونو ته راواړول شي

ریانا ټلویزون هم د امریکا څخه سرچینه اخلي، طلوع ټلویزون هم د امریکا په آکه څه هم د بیات د رسنیو مرکز او 
جګړي د دوام طرفداره دي او  مټ قوي شوی، بیا هم د لته هغه سوال دی چې ځینې امریکایان په افغانستان کې د

د یو لوري او  غوښتونکیامریکا جګړه پای ومومي، جمهوري  ځینې امریکایان بیا غواړي چې په افغانستان کې د
 .ډیموکراټان د بل لوري ننګه او حمایت کوي

سایټونه لري، د طلوع، د طلوع ټلویزون اداره ډیره پراخه ده، په مخلتفو نومونو ټلویزونونه، راډیوګانې او انټرنیټي 
طلوع نیوز، لمر، ارمان ایف ام، اراکوزیا ایف ام، ستاره افغان او په دوبۍ کې د زمزمه او فارسي ون په نوم د 

 .ټلویزون خپرونې د ایران له پاره لري
ویل کیږي چې راتلونکي کال کې به . د طلوع اداره غواړي چې عراق، لیبیا او مصر ته خپلې خپرونې وغځوي

ق کې د طلوع تلویزیون په څیر چینل جوړ کړي او زیاته برخه به یې خارجي سریالونه او د ستاره افغان موډل عرا
 .په څیر برنامې ورته ډیزاین کړي

امریکایې څیړونکې او د امریکا تګالره جوړونکې د طلوع ادارې مشر سعد محسني د افغانستان د رسنیو پاچا بولي، 
یې مقابله وکوالی شي که نه؟ افغان حکومت به د رسنیو د پاچا له پاره کوم سیال پیدا  وبه وینو چې ښاغلي بیات به

 کړالی شي که نه؟
ډیری بې پرې شنونکې په دي آند دي چې د طلوع ټلویزون او ښاغلي ولسمشر کرزي د پلویانو ترمنځ جګړه د 

 .ته رسیږي دوی د شخصي ګټو له پاره ده، په ټوله کې یې زیان افغان ولس پردیو او د
 پای


