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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ)  (١۶ﻟﻮﻣﻮﻧډ
د ﻟـﻮﻣـﻮﻧـډ ورځـﭙـﺎڼـﻪ

ﭘـﻪ ﭘـﺎرﻳـﺲ ﮐــﻲ د ﻟــﻮﻣـﻮﻧــډ ﻣــﺮﮐــﺰي دﻓـﺘـﺮ
ﻟﻮﻣﻮﻧډ Le Monde ،ﭼﻲ د »ﻧړۍ« ﻣﻌﻨی ورﮐﻮي ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژﺑﻲ ﺧﻮارا ﻣﺸﻬﻮرﻩ ور ځﭙﺎڼﻪ دﻩ
ﭼﻲ هﺮ ﻣﺎزﻳ ﺮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﻧﻦ د ﻧړﯼ د وﺗﻠﻮ او ﻣﻌﺘﺒﺮﻩ ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ ﺡﺴﺎﺑﻴ ي.
ﻟﻮﻣﻮﻧډ دد وهﻤﻲ ﻧړۍ واﻟﻲ ﺟ ړې ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻲ درﺳﺖ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ اﻟﻤﺎن د ﭘﺎرﻳﺲ ﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ
اﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻴﻞ وﮐړ ،د ﺟﻨﺮال ﺵﺎرل دو ﻮل ﭘﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ،د هﻮﺑﺮټ ﺑﻮو ﻣﺮي  Hubert Beuve- Meryﻟﺨﻮا ﭼﻲ د
ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻳﻮ وﺗﻠی ﺵﺨﺼﻴﺖ او د ﺡﻘﻮق ﭘﻮهﻨﻲ اﺳﺘﺎد وو ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩۴۴د ډﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ١٩ﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﻮﻩ .ﺟﻨﺮال ﺵﺎرل
دو ﻮل د هﻮﺑﺮټ ﺨﻪ ﺗﻮﻗﻊ درﻟﻮدﻟﻪ ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺑﻪ دداﺳﻲ ﻳﻮې ﺑﺎﮐﻴﻔﻴﺘﻪ ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﻲ د
ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻓﺮهﻨ ﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ارز ﺘﻮﻧﻪ ﭘﮑ ﯥ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﻲ .ﭘﺨﭙﻠﻪ هﻮﺑﺮت هﻢ ﻻ د ﭘﺨﻮا ﺨﻪ دداﺳﻲ ﻳﻮې ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﺧﻴﺎل
ﻼ د ﻧړۍ واﻟﻮ اړﻳﮑﻮ و ﻮﻟﻮ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻲ درﻟﻮد ﭼﻲ وﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ ﭘﻪ ډﻳﭙﻠﻮ ﻣﺎ ﻴﮑﻮ ﻣﺤﺎﻓﻠﻮ ﮐﻲ او اﺹ ٌ
ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺮﺹﻪ ﮐﻲ د ﻳﻮې ﺧﭙﺮوﻧﻲ د ﻻري ژوري ﯧړﻧﻲ وړاﻧﺪي ﮐړي  .هﻐﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ  ١٩٠٢ﮐﻲ زﯦ دﻟی
و ،ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺵﻠﻤﻲ ﭘﯧړۍ د زﻳﺎﺗﻮ ﻓﺠﺎﻳﻌﻮ د را ﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﺵﺎهﺪ وو ،و داﺳﻲ ﻳﻮې ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﺗﻪ ﻟﯧﻮاﻟﻪ وو ﭼﻲ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ
ﭘﮑ ﯥ و ﯧړل ﺳﻲ  .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺟ ړې ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮري د ﺟﻨﺮال دو ﻮل » د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ږغ « ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪﻟﻪ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ دوام ورﮐﺎوﻩ.
د ﻮ ﮐﻠﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ د ﻟﻮﻣﻮﻧډ ورځﭙﺎڼﻪ د داﺳﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﭘﺎم وړ و ﺮ ﯧﺪﻟﻪ ﭼﻲ د واﻗﻌﻲ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او
ﺵﻨﻨﻮ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﻲ ول او د ﻧړۍ واﻟﻮ اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮې ﺑﺎ اﺗﺒﺎرﻩ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﮐﻲ ﭘﻠ ﻨﻪ ﭘﺴﯥ ﮐﻮﻟﻪ .
د ﻏﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د هﻮﺑﺮټ ﻟﻮرﯼ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎوﻩ ﭼﻲ د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﺧﺒﺮو ﭘﺮ ﺿﺮورت
ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﮐﻴﺪ درﻟﻮد او د ددواړو ﺑﻼﮐﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻲ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﺧﭙﻞ ﺵﻬﺮت او دﮐﺎﻣﻴﺎﺑ راز د هﻤﺪې ﻻﻳﻘﻪ او زﺡﻤﺘﮑ ﻪ ﺑﻨﺴ اﻳ ﻮﻧﮑﻲ ﺑﻮو ﻣﺮي هﻮﺑﺮټ ﭘﻪ ﻗﻮي دراﻳﺖ
او ځﻐﺎﺳﺘﻮ ﮐﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړ ﭼﻲ و ﻳﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻮاﯼ و ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﺗﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧړۍ واﻟﻪ وﺟﻬﻪ ورﮐړي او ﭘﻪ زرهﺎوو
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ و هﻐﻪ ﺗﻪ را ﺟﻠﺐ ﮐړي  .هﻮﺑﺮټ د ﺧﭙﻞ زﮐﺎوت او ﭘﻮهﻲ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ داﺳﻲ ﺗﻼښ وﮐړ ﭼﻲ د واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ وﻟﻮﻣﻮﻧډ ﺗﻪ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ورﮐړي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮ ﻪ د هﻐﻪ ادارﻩ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ واﺧﻠﻲ  .ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﺮ
ﺧﭙﻞ ﻣﺮ ﻪ ﭘﻮري )  (١٩۶٩و هﻤﺪې روﻳﯥ ﺗﻪ دوام ورﮐړ  .ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ د ﻳﻮې ﮐﻴ اړﺧﻲ ورځﭙﺎڼﻲ
ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪﻩ او ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮐﯧﺪﻟﯥ ،ﺧﻮ هﻴ ﮑﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣﻴﺎﻧﻪ روي ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮې
ﻧ ﻮد او وﻳﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻮﻩ د ﻳﻮې ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ او ﻣﻴﻨ ﭙﺎﻟﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻲ .ددې ورځﭙﺎڼﻲ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪان
ﭘﻪ دې ﺑﺎور وﻩ ﭼﻲ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ژاﮎ ﺵﻴﺮاﮎ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﺗﻞ د هﻐﻪ ﺿﺪ ﻟﻮرﯼ درﻟﻮد.
ﻟﻮﻣﻮﻧډ د ﺧﭙﻠﻲ ﺑﯥ ﻃﺮﻓ  ،رو ﺎﻧﻲ ﮐړﻧﻼري او د ژورﻧﺎﻟﻴﺰم د اﺹﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﺳﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ددې ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ورځ ﭘﻪ
ورځ ﻳﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ زﻳﺎت ﺳﻲ .د هﻮﺑﺮټ د ﻣﺮګ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﻟﻮﻣﻮﻧډ هﻤﺪاﺳﻲ وﺧﭙﻠﻲ ﻣﺸﯥ ﺗﻪ دوام ورﮐړ او ﭘﻪ ﮐﺎل
 ١٩٧٠ﮐﻲ ددﻏﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﺵﻤﯧﺮﻩ و ﻳﻮﻧﻴﻢ ﻟﮏ ﻧﺴﺨﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪﻩ ﭼﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮي او ﻏﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژﺑﻲ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻏﯧ ﮐﻲ را ﻧﻴﻮﻟﻲ وﻩ.

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

ﻟﮑﻪ د ﻧﻮرو ﻏﺮﺑﻲ هﻴﻮادو ﭘﻪ ﻴﺮ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ هﻢ د ﻟﻮﻳﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ د ﻮ ﺹﻨﻌﺘﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﻲ دئ
.د هﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ دوې ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ ډﻟﻲ ﻟﮑﻪ ﺁرﻧﻮ ﻻ ﺎرډر ﭼﻲ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ د زﻳﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ دئ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺡﺎل
ﮐﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻻ ﺎرډ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د وﺳﻠﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ د ﻳﻮﻩ ﻟﻮﯼ ﺵﺮﮐﺖ رﺋﻴﺲ هﻢ دئ  ،او ﻳﺎ ﻟﮑﻪ د داﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ
ﻳﻮﻩ ﻋﻈﻴﻤﻪ د ﺟﻨ ﻲ ﺟ ﻃﻴﺎرو د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺹﻨﻌﺘﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ) (Avions Marcel Dassaultﭼﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ او ﭘﻪ ﻧړۍ
واﻟﻪ ﮐﭽﻪ د ﻟﻮﯼ ﻣﻴﻠﻴﺎرډر ﺳﺮژ داﺳﻮ ) (Serge Dassaultﻳﯥ ﻣﺎﻟﮏ دئ او د هﺎﺵﺖ  HATCHETTEد ﺮوپ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ
ﻳﯥ هﻢ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻲ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ د ﻟﻲ ﻓﻴ ﺎرو او ل اﮐﺴﭙﺮس ﭘﻪ ډون ﭘﻪ ﻟﺴﻬﺎوﻩ ﻧﻮري ورځﭙﺎڼﻲ او ﻣﺠﻠﯥ
ﺧﭙﺮوي .
د ﻟﻮﻣﻮﻧډ ورځﭙﺎڼﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ دﻩ ﭼﻲ دﻻوي ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ د
ﻣﺠﺘﻤﻊ ) ( Groupe La Vie-Le Mondeﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي .اﻟﺒﺘﻪ د ﻳﺎدوﻧﻲ وړ دﻩ ﭼﯥ د ﻟﻮﻣﻮﻧډ ورځﭙﺎڼﻪ ،د ﻟﻮﻣﻮﻧډ ډﻳﭙﻠﻮ
ﻣﺎ ﻴﮏ د ﻣﺸﻬﻮري ﻣﻴﺎﺵﺘﻨ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﺳﺮﻩ ) (Le Monde Diplomatiqueﺳﺮﻩ ﭼﻲ و ﻧ ۍ واﻟﻲ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺳ او د ﻧ ۍ و
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﺎﻧ ې ﺳﻮﯦﺪﻩ  ،ﻓﺮق ﻟﺮي  .ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﻳﻮ وﺧﺘﻲ د ﻟﻮﻣﻮﻧ ﺿﻤﻴﻤﻪ وﻩ  ،ﺧﻮ اوس دهﻐﻪ ﺨﻪ ﺏﯧﻠﻪ
ا و ﺧﭙﻞ ﺎﻧﺘﻪ ځﺎﻧ ړي او ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ادارﻩ او د ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ هﻴﺌﺖ ﻏړي ﻟﺮي ،وﻟﻲ د ﻟﻮﻣﻮﻧډ د ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ډﻟﻪ
ددﻏﻲ ﻣﻴﺎﺵﺘﻨ ﺧﭙﺮوﻧﻲ د ﻣﻠﮑﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ۵١اﺳﻬﺎم د ځﺎن ﮐړي دي ﭘﺎﺗﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ  ۴٩ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ او
ﭼﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻮري اړﻩ ﻟﺮي  .وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ دﻏﻪ دوهﻤﻪ ځﺎﻧ ړﺗﻴﺎﻳﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﺑﯥ
ﺳﺎري ﻞ ﺳﻮﯦﺪﻩ ﭼﻲ د ورځﭙﺎڼﻲ دﻏﻪ وﺟﻬﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،رﺳﺎﻧﻪ اﯼ او ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪرﺗﻮ ﺨﻪ د هﻐﯥ د اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﮐﻮي.
دﻟﻮﻣﻮﻧډ ورځﭙﺎڼﻲ ﺗﻪ دهﻐﯥ د ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ه ﻮ او ﻣﻴﺘﻮډ ﻟﻪ روﻳﻪ و هﻐﯥ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ اﮐﺎډﻣﻴﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺡﻴﺜﻴﺖ ورﮐﻮل
ﺳﻮﯼ دئ او دا ﭘﻪ دې ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن ﻧﻪ ﻳﻮازي داﭼﻲ د ورځﭙﺎڼﻲ رﺳﻤﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ دي ﺑﻠﮑﻪ
ددې ﺵﺮﮐﺖ د ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺳﻬﻢ ﻟﺮوﻧﮑﻲ هﻢ دي او ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ ﭼﻲ د ﻟﻮړو ردو د اﺟﺮاﻳﺌﻮي ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﮐﻨﻮ او ﭘﺮﻳﮑړو
ﮐﻲ ډون وﮐړي.
ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٨١ﮐﺎل ﮐﻲ ﻟﻮﻣﻮﻧډ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﮐﻲ د ﺳﻮﺵﻴﺎﻟﻴﺴ ﻓﺮاﻧﺴﻮاﻣﻴ ﺮان ﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړ او دﻟﻴﻞ ﻳﯥ
داوو ﭼﻲ هﻐﻮﯼ ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪﻩ وﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﮐﻲ دﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﺪﻟﯧﺪل د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴ ي
،ﺗﺮدې ﭼﻲ دا ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ د ﻳﻮې اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ واﮐﻤﻦ وي  .د ﻧﻴﻮﻳﺎر ﮎ ﺎﻳﻤﺰ ﻏﻮﻧﺪي ﻧﻮرو ﻣﺸﻬﻮرﻩ ورځﭙﺎڼﻮ ﻧﻪ
ﺑﻐﻴﺮ  ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﮐﻲ داﺳﻲ ﺑﺎور ﻣﻮﺟﻮد وو  ،ﭼﻲ ﺗﺮدې ﭼﻲ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ د ﺧﺒﺮو و اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻪ وﻗﻒ ﺳﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻋﻮض ﮐﯥ ﺿﺮور دﻩ ﭼﻲ د ﺧﺒﺮو او ﭘﻴ ﻮ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ او ﺗﺠﺰﻳﻮي اړﺧﻮ ﺗﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺳﻲ  .ددې
ورځﭙﺎڼﻲ ﻟﻴﮑﻮاﻻن د ورځﭙﺎڼﻲ د اﺹﻠﻲ ﺗ ﻼري ﭘﻪ وﺟﻪ ﺁزاد دي او ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ هﺮ ﻪ ﭼﻲ ﻏﻮاړي هﻐﻪ وﻟﻴﮑﻲ ،ﭘﻪ
هﻤﺪې ﺧﺎﻃﺮ دﻩ ﭼﻲ ﻟﻮﻣﻮﻧډ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ اﺡﺴﺎﺳﺎت را ﭘﺎروي او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﻳﯥ زﻳﺎت ﻟﻴﮑﻮاﻻن ځﺎﻧﺘﻪ را ﺟﻠﺐ
ﮐړي دي.
اﺳﺎﺳًﺎ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ د روﺵﻨﻔﮑﺮاﻧﻮاو ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺸﺮ ﺁﺑﺎد دﻩ او د هﻐﻮﯼ ﻣﻼﺗړ د ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺮي  .ﺧﻮ
دا ﮐﺎر ددې ﺳﺒﺐ ﻧﺪﯼ ﺳﻮﯼ ﭼﻲ ورځﭙﺎڼﻪ دي ﺧﭙﻞ ﻧﻮر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن د ﻻﺳﻪ ورﮐړي .و ﺗﻴﻮرﻳﮑﻲ او ﻓﮑﺮي ﻣﺒﺎﺡﺜﻮ ﺗﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ددې ﺧﭙﺮوﻧﻲ د اهﻤﻮ ﻧﮑﺎﺗﻮ ﺨﻪ دﻩ .د ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ډﻟﻪ ﭼﻲ دم درﺡﺎﻟﻪ د ﻟﻮﻣﻮﻧډ ډﻳﭙﻠﻮ ﻣﺎ ﻴﮏ ﻣﻬﺎﻟﻨ
هﻢ ﺧﭙﺮوي او ﺗﻴﻮرﻳﮏ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ او د ﻧﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺰم او ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﻀﺮوپﺪﻳﺪو پﺮﺿﺪ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﻟﺮي
دﻏﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﻩ ﺧﭙﺮوﻧﻲ د ﻧړۍ ﭘﻪ هﺮﻩ ﻮ ﻪ ﮐﻲ د روﺵﻨﻔﮑﺮاﻧﻮ او د ﻧﻈﺮ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻴ ي.
دﻏﻪ ﻣﺎزﻳ ﺮﻧ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ  ٢٨ﻣﺨﻮﻧﻮ ﮐﻲ هﺮﻩ ورځ ﭘﻪ ﻪ ﮐﻢ ﻠﻮرﻟﮑﻪ ﻧﺴﺨﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي او ﭘﻪ  ١٢٠هﻴﻮادو ﮐﻲ
ﺧﭙﻞ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﻟﺮي  .ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﻧﻮري ﺧﭙﺮوﻧﻲ هﻢ ﻟﺮي ﻟﮑﻪ د  Le Monde ٢ﭼﻲ د هﻔﺘﯥ ﭘﻪ ﺁﺧﺮو ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي او ﻳﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ) (Le Monde de l’éducationهﻐﻮﯼ هﻢ ځﺎﻧﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ د ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ هﻴﺌﺖ ﻏړي ﻟﺮي  .دﻟﻮﻣﻮﻧﺪ د
ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﺎڼﻲ ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﻲ د ﺑﯧﻼ ﺑﻴﻠﻮ هﻨﺮي او ادﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ورزش او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮري ﻣﻐﺰن ﻣﻮاد
ﻟﺮي ﺧﻮ و زﻳﺎﺗﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ د ﻟﻮﻣﻮﻧډ ﺳﻴﺎﺳﻲ اړخ او ﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﺑﺮﺧﻲ زﻳﺎت ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻟﺮي.
د ﮐﺎل  ١٩٩۵د ډﺳﻤﺒﺮ د  ١٩ﻣﻲ را ﭘﺪې ﺧﻮا د ﻟﻮﻣﻮﻧ ور ﭙﺎ ﻲ د اﻧ ﺮﻧﻴ ﻲ ﺷﺒکﯥ ﻟﺨﻮا هﻢ پﻪ ﻟﻴکﻪ ﺳﻮﯦﺪﻩ ﭼﻲ پﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژﺏﻪ د ور ﻲ ﺗﻮدې پﻴ ﻲ او ﺧﺒﺮوﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧکﻮ او ﻟﻴﺪوﻧکﻮ پﻪ واﮎ ﮐﻲ اﻳ دي .
ﭘﻪ دې ﻧﻴﮋدې ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮ ﮐﻲ د ﻻوي – ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ دﻏﻪ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ د ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ د ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ د ﻣﺪﻳﺮ د ﻮ ﻪ ﮐﯧﺪو ﺑﺎﻋﺚ و ﺮځﯧﺪﻩ  .ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻲ د هﻐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺗﻴﺮاژ رﻗﻢ ﭼﻲ د
ﻣﺮﺟﻊ ﺡﻴﺜﻴﺖ ورﮐﻮل ﮐﻴ ي ﻣﺦ ﭘﺮ ﮐ ﺘﻪ ﺧﻮا روان دئ  .ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ډﻳﺮو رو ﺎن ﻓﮑﺮﻩ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣﻮﻧډ د
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ﺑﺤﺮان د اﻳﺴﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دا هﻴﻠﻪ ﺮ ﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﻲ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﭼﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﻮﻟﻨﻲ ﭘﻪ ﻓﮑﺮي ژوﻧﺪ ﮐﻲ ﺑﻨﻴﺎدي
ﻧﻘﺶ اداء ﮐﻮي د هﻐﻪ ﮑﺎرﻳﺎﻧﻮ د ﺰﻧﺪﻩ ﺨﻪ ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻪ ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺰﻩ ﮐﻲ ورﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دي  .اﻟﺒﺘﻪ د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
زﻳﺎﺗﻲ ورځﭙﺎڼﻲ او ﻧﻮري ﭼﺎﭘﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ د زﻳﺎﺗﻮ و ﺟﻮهﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ ي او ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ
ﭘﺴﯥ ﺗړل ﮐﻴ ي او ﻳﺎ دا ﭼﻲ د ﻟﻮﻳﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﻲ ﻟﻮﻳ ي  .ﺧﻮ ﻟﻮﻣﻮﻧډ دداﺳﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ډﻏﺮي وهﻠﻲ
دي او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ او ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دوام ورﮐړﯼ دئ.
ﻪ ﻧﺎ ﻪ دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﻲ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻻﻧﺠﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻧړۍ وال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻮړﯦﺪئ ،د ﻟﻮﻣﻮﻧډ
ورځﭙﺎڼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ داﺳﻲ ﮐ ﻠﻲ وﻩ ﭼﻲ  :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺤﺮان ﻳﻮازي ﻳﻮﻩ ﮐﻮرﻧ ﻻﻧﺠﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ دې
هﻴﻮاد ﮐﻲ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ اﺋﺰﻩ ﺟ ړﻩ او ﺡﺘی ﻳﻮﻩ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺟ ړﻩ رواﻧﻪ دﻩ  .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﻴﻮادو د  ٧٠زرو
ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﺵﺘﻮن ،و ﻟﻴﺮي او ﻧﻴﮋدې دوﻟﺘﻮ او د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻏﻮﻧﺪي د ﻮ ﻣﻠﺘﻴﺰو ﺳﺨﺖ درﻳﺰو ﺵﺒﮑﻮﺗﻪ ﻳﯥ د
ﻻﺳﻮهﻨﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړﯦﺪﻩ  .ﻟﻮﻣﻮﻧډ هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ وﻩ ﭼﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﺖ داهﻢ دئ ﭼﻲ
دﻏﻪ هﻴﻮاد د درﻳﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﻠﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻣﺤﻮري ﻧﻘﺶ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﻟﮑﻪ ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ  ،ﻣﺮﮐﺰي ﺁﺳﻴﺎ او د
هﻨﺪ دﺵﺒﻪ ﻗﺎرې ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻲ ،ﭼﻲ ﺗﻞ د ﻟﻮﻳﻮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻮ ځﺎﯼ وو .ﺡﺘی ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ هﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ددﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﻣﺤﻮري
ﻧﻘﺶ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ او د اﻧ ﻠﻴﺲ د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﺗﺮ ﻣﻴﻨ د ﻟﻮﻳﻮ ﺟ ړو ﻣﻴﺪان وو.
ﭘﺎﯼ
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ  :زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻳﺎدا ﺘﻮﻧﻪ او دﻏﻪ ﻻﻧﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ؛
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://www.lemonde.fr
http://mondediplo.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Dassault
http://www.globaljournalist.org/stories/٢٠٠٠/٠٧/٠١/hubert-beuve-mery-france/
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