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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م١٧/٠٤/٢٠١٠                          هدايت اهللا هدايت
  

  لومونډ )١۶ (سنيو او ورځپاڼو پېژندنهد نړۍ د وتلو ر
  هـاڼـپـډ ورځـونـلـوم د

  

  
  رـتـفزي دــرکــډ مــونـومــي د لــس کـاريـه پـپ

 
 ورکوي  په فرانسه کي د فرانسوي ژبي  خوارا مشهوره  ور ځپاڼه ده  معنی » نړۍ«چي د   Le Monde ،لومونډ

ي چي  ر په پاريس کي خپري ييک په کتار  ورځپاڼومعتبره   او د نړی د وتلو دغه ورځپاڼه نن . هر مازي  .  حسابي
  

ړې په جريان کيدلومونډ  خه د خپلو  پوځونو په  يست هغه وخت چدر د وهمي نړۍ والي ج   المان   د پاريس  
ول په  د   ،ايستلو پيل وکړ تنه،  د جنرال شارل دو لخوا چي  د  Hubert  Beuve- Mery  مريوهوبرټ بوغو

جنرال شارل .  مه  تاسيس سوه١٩د  ډسامبر په  ١٩۴۴په کال  وتلی شخصيت او د حقوق پوهني استاد وو  فرانسې يو
خه توقع  دو درلودله چي  نوموړی به  دداسي يوې باکيفيته ورځپاڼي مسؤليت  په غاړه واخلي چي د ول د هوبرټ  

ي او سياسي ارز ې منعکس سيتفرانسې فرهن خه دداسي يوې خپروني خيال  هوبرت پخپله . ونه پک هم  ال د پخوا 
يکو محافلو کي  ولو مينه والو ته په په سر کي درلود چي وکوالی سي په  ډيپلو ما او اصٌال د نړۍ والو اړيکو و 

ېړني وړاندي کړي  دلی  ١٩٠٢ په  چي هغه. سياسي او اقتصادي عرصه کي د يوې خپروني د الري ژوري   کي زې
ته کېدو شاهد ووو، ، و داسي يوې خپروني ته لېواله وو چي واقعيتونه  پخپله د شلمي پېړۍ د زياتو  فجايعو د را مين

ې ېړل سي پک ړې تر پايه پوري  دغه ورځپاڼه .   و  ول  د جنرال    د ج  په  نامه   »  ږغې دد فرانس«  دو
   . دوام ورکاوه يې خپلو خپرونو ته  اوپېژندل کېدله

  
ېدله چي د واقعي او خپلواکه  اطالعاتو او  ر و کلو په اوږدو کي  د لومونډ ورځپاڼه د داسي کسانو د پام وړ و د 

ه کي وشننو  ه  او د نړۍ والو اړيکو په هکله يېلپه ل نه پهد يوې با اتباره مرجع په تو . کوله  پسې    لومونډ کي  پل
   چي  د مستعمراتو سره  يې د خبرو پر ضرورتپر مخ بياوه  لوری   هوبرټد غي ورځپاڼي په هغه وخت کي د 

خه  ساتنه  کوله او د ددواړو بالکو په مقابل کي يې  د  درلودباندي تاکيد   .خپل استقالل 
  

ونکي ب اه اليق شهرت او دکامياب راز   د همدېلومونډ  خپل  ه بنس اي وبرټ په قوي درايت مري ه ووو زحمتک
او ځغاستو کي تر السه کړ چي و يې کوالی سوای و لومونډ ته ملي او نړۍ واله وجهه ورکړي او په زرهاوو 

وبرټ د خپل  زکاوت او پوهي  پر بنس داسي تالښ وکړ چي د واقعيتونو په ه .  ته را جلب کړيونکي و هغه لوست
ه  د هغه اداره په الس کي واخلي  جهت  بې طرفه نډ ته خپرولو سره ولومو نوموړي تر .  ورکړي  او په خپلواکه تو
ه پوري  ه هم . و همدې رويې ته دوام ورکړ )  ١٩۶٩( خپل مر ې کي اړخي ورځپاڼي لومونډ ته  زياتره د يوکه 

ه  کتل کېده او خپروني يې  کله يې  د ميانه روي  ،خو  ې ارزيابي کېدل په همدې موضع کيپه ستر پرې  چلند هي
ود او ويې پن ه و پېژندل سي کوالی سوه  د يوې متعادلي او مين ددې ورځپاڼي زياتره  منتقدان .  الي ورځپاڼي په تو

  .ه وخت کي تل د هغه ضد لوری درلود د جمهور رئيس ژاک شيراک د رياست پپه دې باور وه چي دغه ورځپاڼه
  

خه سمه استفاده ددې باعث سوه چي  ورځ پ اني کړنالري او د ژورناليزم د اصولو  ه لومونډ د خپلي بې طرف ، رو
رکړ او په کال وبرټ د مرګ نه وروسته، لومونډ همداسي وخپلي مشې ته   دوام ود ه .ورځ يې لوستونکي زيات سي

کي يې په  کي ددغي خپروني شمېره و يونيم لک نسخو ته ورسيده چي فرانسوي او غير فرانسوي ژبي لوستون١٩٧٠
  .خپل غې کي را نيولي وه

  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ير په فرانسه کي هملکه د نورو غربي هيوادو و صنعتي او مالي ډلو په ولکه کي دئ  په   د  لويو رسنيو مالکيت د 
ارډر آرنودوې تسليحاتي ډلي لکهد هغې جملې نه .  چي په فرانسه کي د زياتو خپرونو مالک دئ خو په عين حال  ال

ارډ په نامه د وسلو جوړولو د يوه لوی شرکت  پخپله کي ه کي  فرانس په  په نامه داسويا لکه د او ،   هم دئرئيس د ال
ي ج   عظيمهه يو په نړۍ  او د فرانسې چي  )Avions Marcel Dassault(  جوړولو صنعتي  مجتمع دطيارود جن

روپ مالک HATCHETTE د هاشت  او ئد يې مالک )Serge Dassault(  لوی ميليارډر سرژ داسوواله کچه د  يت د 
ډون کي فرانسه  پهچي  کي دئ په اختيار هميې  ارو او ل اکسپرس په  ورځپاڼي او مجلې  نوري  لسهاوه  په د لي في

  .    خپروي
  

ولو لويي مطبوعاتي په فرانسه کي   نډ  ورځپاڼه  بياد لومو   دموندلو مجتمع محصوله ده چي دالوي د فرانسې د تر
ي   )Groupe La Vie-Le Monde(  مجتمع د لومونډ ډيپلو ، چې د لومونډ ورځپاڼه  وړ ده يون ياددالبته .  په نامه يادي

يک د  ۍ و سره ) Le Monde Diplomatique ( خپروني سره مياشتنمشهوري ما ۍ والي ډيپلوماس  او د ن چي و ن
ې سوېده  ان ه هم . ، فرق لري تحليلي خبرو ته  خه خو اوس  يو وختي  د لومون ضميمه وه ، که  بېله دهغه 

انته  ړي او مستقلا و خپل  ډله  مطبوعاتي   د ورځپاڼي  د لومونډولي  د تحريريه هيئت  غړي لري،ه اداره اوځان
 يې په لوستونکو او  ۴٩ په سلو کي    پاتې د ځان کړي دي  ماسه ا  ۵١په سلو کې ملکيت  د  خپرونيياشتندغي مد

وله نړۍ کي بې  . پوري اړه لري چلونکو  ړتيايې نه يوازي په فرانسه کي بلکه په  ي چي دغه  دوهمه ځان ويل کي
ل سو خهد سياسي، رساچي د ورځپاڼي دغه وجهه  ېده ساري    د هغې  د  استقالليت  ضمانت نه ای او مالي  قدرتو 

  . کوي
  
و او ميتوډ له رويه  و هغې ته  د يوه  اکاډميک سازمان  حيثيت ورکولومونډد  ل ورځپاڼي ته  دهغې  د ژورناليستي ه

خبرياالن نه يوازي داچي د ورځپاڼي رسمي مامورين دي بلکه چي په هغه کي زياتره  او دا په دې خاطر سوی دئ   
اکنو او پريکړو ددې شرکت   د ملکيت سهم لرونکي هم دي او کوالی سي چي  د لوړو ردو د اجرايئوي مديرانو په  

ډون وکړي   .کي 
 

خه مال فرانسې په انتخاباتو کي د کال کي لومونډ د١٩٨١په کال  ران  تړ وکړ او دليل يې  سوشياليس فرانسوامي
ي     دحکومتي چارواکو بدلېدل کيداوو چي هغوی په  دې عقيده وه چي   په يوه لنډ وخت  ه تمامي د هيواد په 

ايمز غوندي نورو  مشهوره ورځپاڼو نه . يوې اوږدې مودې لپاره واکمن وي ،تردې چي دا حکومتونه د  د نيويار ک 
سي نو په د وو ، چي تردې چي زياتره  وخت د خبرو  و انعکاس ته وقف بغير ، په لومونډ کي داسي باور موجو

و  د خبرو او عوض کې  ضرور ده چي ددې . زياته پاملرنه وسي بايد ته  هم    ووي اړخ تجزي اويتحليلو  پي
ه چي غواړي هغه وليکي، پ الري په وجه آزاد دي  او کوالی سي هر ه ورځپاڼي ليکواالن  د ورځپاڼي د اصلي ت

ه يې زي ات ليکواالن ځانته را جلب همدې خاطر ده چي لومونډ د خپلو مخاطبينو احساسات را پاروي او  په دې تو
   .کړي دي

  
انو په قشر آباد ده او د هغوی مالتړ د ځانه سره لري انود روشنفکر زياتره ورځپاڼه غه اساًسا د خو . او تحصيل يافته 

و تيوريکي او فکري مباحثو ته . د السه ورکړيدي خپل نور مخاطبان اڼه  ورځپې  سبب ندی سوی چي دا کار دد
خه دهپاملرنه ددې خپروني د يک مهالن دم درحاله د لومونډ ډيپلو م چي   مطبوعاتي ډلهلومونډد .  اهمو   نکاتو      ا

ولنيزو مضرو تيوريک بحثونه  او هم خپروي او  پديدو پرضد خپروني لري  د نيوليبراليزم  او  نورو سياسي او 
ه کي د روشنفکرانو او د دغه معتبره خپروني و ي  د نړۍ په هره     .نظر د خاوندانو لخوا مطالعه کي

  
رن  ورځپاڼه  ي مخونو کي ٢٨په دغه مازي لورلکه نسخو کي  خپري ه کم   هيوادو کي ١٢٠ په  او  هره ورځ په 

ي او يا ٢ Le Monde لکه د  ي هم لري   نوري خپرونډلومون. خپل لوستونکي لري   چي د هفتې په آخرو کي خپري
 دلوموند د .هغوی هم ځانته خپل مستقل د تحريريه هيئت غړي لري ) Le Monde de l’éducation(تعليمي لوموند 

خه نيولې بيا تر ورزش او سياست پوري م غزن مواد ورځپاڼي پاڼي  په  متن کي د بېال بيلو هنري او ادبي  مطالبو 
ولنيزه برخي   زيات جذابيت لريلري خو  و زياتو فرانسويانو ته بيا  د لومونډ سياسي اړخ او  .  

   
ي شبکې لخوا ي را پدې خوا  م١٩  د د ډسمبر ١٩٩۵د کال  رني ي  د ان پا چي په ېده  په ليکه سو هم د لومون ور

ي او  خبرونه  د خپلو ل ي  تودې  پي دي فرانسوي ژبه  د ور   .وستونکو او ليدونکو په واک کي  اي
  

 لوموند د فرانسې دغه د مطبوعاتو لويه مجتمع د سخت مالي بحرانه سره –په دې   نيژدې  تيرو کلو کي د الوي 
رځېده  ه کېدو باعث و  و په فرانسه کي د هغه مطبوعاتو د تيراژ رقم چي د . مخامخ سوه  چي د لوموند د مدير د 

ته خوا روان دئ مرجع حيثيت ورک ي  مخ پر ک ان فکره فرانسويانو د لومونډ د . ول کي په هغه وخت کي ډيرو  رو
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ولني په فکري ژوند کي بنيادي  نده کړه چي دغه ورځپاڼه چي د فرانسې د  ر بحران د ايسته کېدو په خاطر  دا  هيله 
خه  په امانه سي چي په خز زنده  کاريانو د  البته د نړۍ په کچه .  ه کي ورته ناست دي نقش  اداء کوي  د هغه 

ي  او يو په بل چاپي خپروني د  زياتو و جوهاتو په خاطر ورځپاڼي او نوري زياتي   دمالي بحرانو سره مخامخ کي
ي او يا د ي ا چي دپسې تړل کي  يلخو لومونډ دداسي بحرانو سره ډغري وه.  لويو سرمايه داران په ولکه کي لوي

  .ينه والو په مرسته دوام ورکړی دئ او مد خپلو لوستونکو يې پرونو ته  او خپلو خدي 
  

هه   دوه کاله مخکي چي د افغانستان د النجې په هکله په پاريس کي يو نړۍ وال کنفرانس جوړېدئ، د لومونډ نا
ليورځپاڼي د افغانستان په هکله داسي   ه نه ده  بلکه په دې د افغانستان بحران يوازي يوه  کورن النج:  وه چي ک

ړه روانه ده  ړه او حتی يوه نړۍ واله ج  زرو ٧٠ د و په افغانستان  کي د بهرنيو هيواد. هيواد کي يوه سيمه ائزه ج
و ملتيزوو ليري او نيژدې دولتو ، نه زياتو پوځيانو شتون  د يې شبکوته سخت دريزو    او د القاعده  غوندي د 

هلومونډ. ړېده السوهنو   زمينه برابره ک دئ چي هم  علت دا اساسي ، د افغانستان د ستونزو يو ليکلي وه چي همدارن
لولو کي يو محوري نقش لريدغه هيواد د دريو مهمو سيمو  ، مرکزي آسيا او د . په  مو ني ختي دغه سيمي لکه مين

هم افغانستان ددغه شاني محوري حتی تر دې دمخه .  تل د لويو جنجالو ځای ووچي،  سيمي يهند دشبه قارې جنوب
ليس د امپريالي نقش په درلودلو  ړو ميدان ووسره د تزاري روسيې او د ان   .زم تر مين د لويو ج

  
  پای

  
تونه او دغه ال:  مأخذونه    ؛منابعندي  زما خپل يادا
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