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  دافغانستان او په آستان ترمنځ بهرني مطبوعات
  !څه ډول قضاوت آوي

  
  

آېچن حالت آې موقيعت لري ،داچې افغانستان  په دې آې شك نشته چې افغانستان دم مهال له پاآستان سره په يوه آ
ه ددواړو لورو دريځ نه دې معلومدپاآستان له شيطاني حكومت سره آومو پايلوته رس ي التر اوسه په نېغه تو   .ي

ي چې افغان دولت نوردپاآستان دوه مخى پاليسي به نور ونه مني دهمدې تودې خبرې په هكله  خودومره معلومي
ه  ۍ په دې  ۍ مطبوعات بېالبېلې ليكنې،مقالې، اويوشمېر هوايي شننې نشرته وسپارلې سره له دې چې ن دن

ي    .چې افغانستان او پاآستان په ډېرو حساسو حاالتو آې سره قرار لريپوهي
ې اورته الره هواره شي   .چې هر ډول تفرقه يا له حقيقت نه لرې خبره ددې امكان ژوندى آوي چې دج

ې ته وتلې هېوادونه يعنې  پانې دخپلو هغو يغزي لرونكو مطالبو په خپرولوسره ج اردين ور دبريتانيا چاپ 
آېچ ته لمن وحي افغانس پانه سره له دې چې دافغانستان له داخلي حاالتوڅخه آله .تان اوپاآستان ترمنځ آ دغه ور

و وختونو آې دافغانستان له بهرنې اړيكوڅخه هم غلط او له واقيعت نه  ناآله ناسم خبرونه،او مطالب خپروي په دې لن
  .لري ليكنې هم نشروي

  
پانې دغه غير مسلكي ع اردين دور مل ترډېره بريده دافغانستان پر حاالتو باندې بده اغېزه آوي،په تېره بيا د

واړيكو پر بنس له  آې هغه هېوادونه چې يونيم مرستې د ري هېوادونو باندې دهمدې موضوع په ل دافغانستان په مل
  .افغان دولت سره آوي هغه هم زيان منوي

  
پانې د دى دهېواد دسياست والوپه شان  اردين ور ريزي .دافغانستان پروړاندې ډېرغلط اودوه مخى پاليسي لري  ان

وي ه آې دي چې له آومو الرو څخه افغانستان ته خطروزې   .سياستوال تل په دې ل
ريزانو له آارنامو څخه ډېرتريخ داستانونه ليكلي  و دان   .دافغانستان تاريخ په زرينو آر

  
ريزان په اوس وخت آې دافغانستان په نوي سيا ي دور آې په بل رن خودپخوان مفكورې په لرلوسره دامريكا ان

انته غوره آ اى    .اودنورو بهرنيو هېوادونو په ډله آې مخك 
  

آېچن  آېچن حاالت النور هم آ ته شوى، اوتل غواړي آ خوددوي په مفكورو آې هې راز مثبت بدلون نه دى رامن
ه يې دهلمند واليت دتېر آال معامله و ي ،بېل ې وهآ   .ه چې سرتېري يې له طالبانو سره امضا آ

  
نو آې تر ډېره بريده له شيطاني  پانې هم دخپلو پلرونوپه شان په خپلو آ اردين ور ريزي ژبې  په همدې ترتيب دان

  .اوغيردپلوماتيكوالروڅخه آار اخلي
  

پانه تل هغه مضامين چاپ اونشروي چې دافغانستان دخلكو دعقيدو ،او ور واړيكو دخرابېدو المل اردين ور سره د
ي   .ر

  
پانې هم آله ناآله دافغانستان اوله  ن پوست ور پانې دنا مناسب فعاليت تر څن ادمريكا چاپ واشنك اردين دور د

  .سيمې سره دافغانستان داړيكو په هكله ناسمې ليكنې خپروي 
پانو تر منځ دمسلكې دندې له مخې فكري  ي تر ډېره حده پورې د دغو دوور ت نه ليدل آي   .جوړ

وي  ر ه په اوږه  ن پوست دامريكا د حكومت لك اردين چې دبريتانيا دو دولت په امر آارآوي په همدې ډول واشن
  .نو ددې خبرې اصلي جرړه همداده چې دواړه حكومتونه دافغانستان په هكله يوفكر اوواحد نظر نلري

تنې دافغانستان پروړاندې پر خاصومقاصدو والړې دي   .او ددوي غو
  

ه ماته ډېر مهم او  په اوسن ليكنه آې يوازې ددې هېوادونوپر رسنيو باندې خبرې آول غواړم چې ديوه خبريال په تو
ونكي پايلې ترشا لري وا   .دافغانستان په چاروآې 
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انې دخپلو خبري مجلوپه بېالبې وېوالې راډيو  ن پوست هغه مقالې را اخلي چې له ن اردين اوواشن لو برخوآې د

ي   .نشر نه يې وروسته دسيمې په آچه منفي او له حقيقت نه لرې تبليغات دنورو رسنيو لپاره خبري مواد برابرآ
  

ې نه  ې ترڅن ،له فكري ،اود مطبوعاتي ج ي ج ۍ په افغانستان آې وسله والې ډلې ترډېره بريده دپو دم 
ه پورته آوي ، ي اغېزمنه  وته آي پانوناسم تبليغات په    .اواصلي علت يې هم همدغه دبهرنيو ور

  
داچې د افغانستان او پاآستان اړيكې يوله بل سره دآومو موضوعاتوپربنس د الخرابېدوپه لور روانې دي دا په 

ولو ته معلومه ده  ېواله آچه    .ن
  

ېوال په تېره بيا هغه هېوادونه چ تونكي دي آله هم نه غواړي چې افغانستان يو ن واړيكو غو ې له افغانستان سره د
ه الړې شي يو هېوادونوسره سياسي اړيكې له من اون   .لې بيا داور په لمبو آې الهو شي او يا داچې له 

  
ان دپاره داسې يوه بله الره چې دخالصون ، او ياهم په تېره بيا له پاآستان سره آه څه هم پاآستان نورد

ر داوارې آوم ساز چې  ېدلى دى خو م اپاتې وي نه ده پرېشى،اوتل دنور په ساز باندې  واړيكولپاره پكې آومه ر د
ه وړونكى وي ي دپاآستان لپاره به اخري اوله من ي اودافغانستان په زيان آدي ول آي   .پاآستان ته غ

  
ېد اوعلت يې هم داوو چې پاآستان دهمدغه افغانستان دېرش آاله دپاآستان له خواپه بل شوي اور آې  وسو
ريزانو،امريكا،او يوشمېرنوروهېوادنو له خوا تحريك آېده   .ان

  
ل او الاوس هم  ي هر څه يې وآ رامونه جوړ آ ر داوار دپاآستان لپاره وخت پاتې نه دي چې افغانستان ته نورپر م

  .دغه پروسه روانه ده
  

پانې دافغا اردين ور نستان او پاآستان تر منځ چې آوم عادي خبره هم را بر سېره شي خپلې ليكنې او آله ناآله د
ي چې دوي دافغانستان واقعي  پانې له دغه عمل  نه معلومي اردين دور ي، چې د ه چاپ  تبليغات دپاآستان په 

  .دوستان نه دي
  

يو هېوادونو تر منځ پيداآ اون ېوال سره له دې چې افغانستان او س خپله الره د ې ده خوبيا هم ضرورت دې چې ن
ې ې راوړالړې آ ي نه داچې افغانستان ته نورې ستون   .مطبوعات له افغانستان سره مرسته وآ

تنه هم داده چې دافغانستان پر  ولوسوله دوستو شخصيتو او غو تنه يوازې زمانه بلكه د  پانې نه غو اردين ودور د
ۍ آه خلكوته له  وړاندې له ډېرو تندو اودرواغو مطالبو ي تر څو په سيمه او ن  له خپراوي څخه دې مخنيوى وآ

ل شي اوله بلې خوا دايمي امن په افغانستان آې را  تيا اوهراړخيزه معلومات ورآ يوې خوا دافغانستان په هكله ري
  .منځ ته شي

  
  پای

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 


