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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  م٢٤/٠٨/٢٠١٠                           هدايت اهللا هدايت
  

    

  ټنډيپنډاين) ٢۴(د نړۍ د وتلو رسنيو او ورځپاڼو پېژندنه 
  

  ـټ ور ځپـاڼـهنـډيپنـډايند 
  

  
  

ولو ځوانه خو سراسري  ورځپاڼه  ده چي )The Independent(ټ نډيپنډايند  لستان کي ددې هيواد  تر   ورځپاڼه په ان
لر نوموړې ورځپاڼه   .   کي يې  خپل نشراتي  فعاليت پيل  کړی دئ١٩٨۶ويشت کاله پخوا يعني په کال  رده سره 

  . په نامه يادوي)Indy (په اختصار سره د اينډي په ل وخت کي و زيات  شهرت ته  و رسېدله، دغي ورځپاڼي ته خلک
  

راف د ورځپاڼي درې تنه  ژورنالستان چي ل لستان  کي د ډېلي  ام سميت په ان  Andress Wittaam( اندرس وي
Smith(لوورز يفن   نومېدله، تند مزاجه   او چپي  )Mathew Symonds (او ماتيو سايمونډز) Stephen Glovers (، س

دي او د . افکارو ته  متمايله  کسان وه راف پرې ل ډه   پرېکړه وکړه   ډيلي        ټ په نامه چي نډيپنډاينهغوی  په 
ربيون وايي ) خپلواکه(   . معنی ورکوي يوه  ورځپاڼه را وباسي  چي نن سبا په  بريتانيا کي هغه ته  د چپيانو 
  

اچر  محافظه کاره  دولت، د نړۍ   ريټ  ېدله کوم  چي د مار دغه   ورځپاڼه  د يوه   لوی بحران په  اوج  کي و زې
ته . رېوان وود رسنيو  دامپراطورۍ او د چاپي توکو د اتحاديو سره الس او  ي هم را من په هماغه کال کي داسي پي

لستان شپ زره تنو د )Wapping dispute ( سوې چي د واپين په کشاله    باندي مشهوره  وې  په کومه کي چي د ان
ولنو  .  ورځپاڼو کارکونکو په اعتصاب الس پوري کړی  وو د برتانيا دولت په خپل سخت دريزه اقدام سره دد غه   

  . و  د چاپ د اتحاديو غړي  سرکوبه کړلا
  

اچر  د دولت  د محافظه کارانه نډيپنډايند  خه  د وخت د سياسي فضا   او د ټ ورځپاڼي  خپل کار د هماغه پيل 
ني  ردې خلکو اومعاشخوره  کړيو په مين کي    ړی ځای   د برتانيا د مين سياستونو  د په پام کي نيولو سره خپل ځان

ې و   .ين کړ ان ايم  د مشهوره ورځپاڼو سره    ارډين او  اکلی وو چي د  ان ورځپاڼي ال دغه هدف هم ځانته 
لورو لکو نسخو ته و .  چيچي او  هغوی  ته   د سيال چلنج ورکړي  د دريو کالو وروسته ددې ورځپاڼي تيراژ و 

ه  په هغه وخت کي  و داسي  يوې نو بنياده ورځپاڼي ت ر  .  ه يو لوی رقم وورسېد چي دغه  خو د  ورځپاڼي سواد
ه مدنظر  نيولي  وو  تو چلېدی  هغوی بيا نور د  کال . حريفان چي بزنس يې  په خبرو او د خلکو د ذهنيت په  او

اچر د هغه وخت د ١٩٨٠ ريټ   په ورستيو کي د برتانيا د مطبوعاتو بازار هم د ددې هيواد د صدر اعظمي  مار
 له کبله او هم  د هغه محدوديتوله بابته چي نوموړې محافظه کاري صدر اعظمي د چاپ پر اتحاديو اقتصادي سياستو 

ولی وو،  د  خه  په امانه نه سوه پاتي ټ ورځپاڼه هم ددې محدوديتو د نتانډيپنډاينباندي  ل ټ نډيپنډايند  يکشنبې  . يجو 
)The Independent on Sunday(کل يې کېده د    وه جال برخه وهټ ورځپاڼي ينډيپنډ اين  چي د ه چي ا ن لکه 

ود خه ولوېده او ددې ورځپاڼي و چلوونکو ته يې  لوی  ضرر پرې    .پرمخت 
  

لستان باندي  غوړولې وه  نو دا بحران يوازي د ١٩٩٠کوم مالي بحران   چي د    کلو په جريان  کي خپله سايه پر ان
ولي ورځپاڼي يې  د لوستونکو د کمبود  سره مواجه  او دغه بحران  ټ ورځپاڼه و نه وهل، بلکه د دېنډيپنډاين  هيواد 

لستان و ورځپاڼو ته ورکړه خو البته  په دغه سختو کلو کي بياهم د  . په خپل وار سره ډېره سخته مالي ضربه د ان
م  وو چي د ورځپاڼي  ټ  ورځپاڼي و خپلو برتانوي مخاطبانو ته خپل جذابيت درلود او  دا په دې خاطر هنډيپنډاين

رليايي االصله يهودي ميليارډر  روپرټ مرډاک سره ډغري  چلونکو د نړۍ د رسنيو لوی غول او امپراتور  يعني اس
ايم مشهوره ورځپاڼه چي مرډاک رانيولې وه، هغه يې  هم  د خپل يوه رقيب په حيث تر  خپلو سختوضربو  وهلې او د 

ولي ورځپاڼي د کشه واچولې او د  خو په تيرو .  الندي را وستلې وه  لستان  کلو کي د مالي بحران دوام  د ان
نه  و ليدل نډيپنډاين ټ ورځپاڼي  هم د ځينو تدابيرو د نيولو سره سره د مالي ستونزو له کبله خپله د پرمخت الره رې

ه کم . اود مخاطبانو د جذب روند يې سست  سو  تيراژ لري چي چلونکي  زره نسخې ١٨۴دم درحاله دغه ورځپاڼه 
  .يې راضي ندي

  



 
 

 
و شميره   ٢تر 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

 

  په نامه يوه  روسيې ميليارډر رانيوله چي   Alexander  Lebedevټ ورځپاڼه   تېر کال  دالکساند ليبدوفنډيپنډايند 
ه په نظر کي  لري خو  ال  نده معلومه چي نوموړی به  ورځپاڼي  ته نجات   ددې ورځپاڼي د راتلونکي د پاره زيات 

هورکړي او ک ن   .ه 
  
ايمز نډيپنډايند  ارډين او  خه په پام کي وه چي  د  ټ ورځپاڼه ميانه روه کي اړخه چلند لري ،هغې ال د پخوا 

ارډين ورځپاڼي ته لوی رقيب  لوستونکي ځانته را کش کړي خو ددې دغه چپ اړخی تمايل  ددې باعث سوچي و 
ان دي  او  لي٣٩د اينډيپنډنټ ورځپاڼي لوستونکي په سلو کي .  سي وند ٣۶برال ډ يموکرا ر    په سلو کي يې د کار

  .خوا نيسي
  

ډي حملې مخالفت کړی وو  او د جورج بوش  د سياستو سره  دغي ورځپاڼي  پر عراق باندي د امريکا او بريتانيا د 
ه  د فلسطين په مقابل کي د اسرائيلود ناروا او ظالمانه چلند غندنه  يې هم نه وه جوړه، کوي او د فلسطين د همدارن

خپلواکه دولت چي شرقي بيت المقدس به يې  پايتخت وي، مالتړ کوي ،د هغه جناياتو د غندلو په اړه چي په دارفور 
  .کي تر سره سوي دي  هم زياتي مقالې ليکلي دي

  
وني بلير چي پر عراق باندي د ناروا حملي په جن ستاخه  پخوانی صدراعظم  ي جنايت د برتانيا ماجراجويه او 

کارۍ تورن دئ ددې ورځپاڼي لخوا تر سختو انتقادو  الندي وو او په دې هم تورن وو  چي د جوړج بوش لخوا مغز 
خه هم په کلکه  . شويه سوی دئ خه هم دفاع   او د مهاجرينو د حقوقو  وند  رين د  لستان د  د غه ورځپاڼه د ان

  .مالتړ کوي
  
ړتيا په خاطر هم زياته مشهوره ده چي تر خپلو ليکنو نه  زيات د تصاويرو د ټ ورځپاڼه  ديوې بلي  ځنډيپنډايند ان

  .الري د خپلو لوستونکو سره  اړيکه نيسي
  
ولو پياوړې او د منډيپنډايند لستان د ورځپاڼو په کتار کي تر  ي سايټ لريټ ورځپاڼه د ان ر ني د غه . علوماتو ډکه ان

ي ) Sindy( نه عالوه چي د خلکو لخوا د سنډي  )Independent on Sunday(ټ نډيپنډاينورځپاڼه د سنډې  په نامه يادي
ي؛  ي يټ ستر ډې هم نډيپنډاينوازي  د يکشنبو په ورځ خپري دغه خپرونه هم . لري چي د شنبو په ورځو کي چاپي

انو لپاره  شمې معلوماتي مطالب  لري وريس رمه مطالب او د   .  سر
  

  پای
  

  : مأخذونه 
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