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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

  م٢٦/٠٧/٢٠١٠                             هدايت اهللا هدايت
  

   ګارډين)٢٢ (د نړۍ د وتلو رسنيو او ورځپاڼو پېژندنه
  د ګـارډيـن ورځـپـاڼه

  
 په لندن کي د ګارډين د ورځپاڼي مرکزي دفتر

  
ابان يا متولي وايي ت) Guardian(ګارډين   ليسي ژبه   ساتونکئ،محافظ، سرپرست، ن ه نامه ورځپاڼه په دغ.  ه په ان

خه يوه ده چي په عين وخت کي هم په  لستان د دريو مهمو او بارسوخه ورځپاڼو  ر کي نن د ان لندن او هم په مانچس
ي   .خپري

  
لستان کي د يوې مليورځپاڼد ګارډين  د يوې  معتبري او لوړي ورځپاڼي  باکيفيته او د مطالبو د لحاظه ،ي ته  په  ان

ي ر کي  د يوې  ١٨٢١دغه ورځپاڼه  د لومړي ځل د پاره  په کال . په سترګه کتل کي لستان  په مانچس  کي دان
ر ګارډين« اوونيزي  په شکل د  ي سي پ. په  خپرونو پيل و کړ )The Manchester Guardian (په نامه » مانچس

خه تر زياتو کلو پوري  ددې ورځپاڼ١٨٧٢ يو وتلی شخص وو چي  د )C.P. Scott(سکاټ ي د يوه  مشهور  مسؤل  
وله برتانيا کي   زيات شهرت ورکړ   کي ١٩٠٧سکاټ بيا دغه ورځپاڼه په کال  . مدير  په حيث و  ګارډين ته  په 

خه وروسته  ١٩٣٩رانيوله او د  ي چي    رس و سرپرست ته و سپاره؛ ويل کي يې د ګارډين مالکيت    د  سکاټ 
دم درحاله د ګارډين د ورځپاڼي ملکيت د يوې . تقالليت  سره  زياته مرسته وکړهدغه کار د ورځپاڼي د کړنالري او اس

ي)Guardian Media Group(خيريه مؤسسې  په الس کي  دئ چي د ګارډين د رسنيو د ډلي      . په نامه ياد ي
  

ړې پاملرنه د رلود ل  ،د بېالبېلو  دغه محلي خپرونه  چي  د  خبرو  و تنوع  او د خپلو مخاطبانو ورضايت  ته يې ځان
موادو په خپرېدو او هغو ته د انعکاس د زمينې په  برابرولو سره،  ډېر ژر يې و کوالی سوه چي په هغه وخت کي  د 

ولو برخو ته  وغزوي  لستان و   کي   ١٩۵۵په کال  . خلکو په مين کي  الره خالصه او په تدريج سره  ځان   د ان
ول کړي وه چي د هغوی په اتکاء  سره يې د خپلي خپروني طريقه بدله، او ځان ګارډين دومره  مخاطبان پر ځا ن  را 

  .يې  د ورځپاڼي په شکل  راواړاوه 
  

خه د  ر«دګارډين ورځپاڼي د خپل تأسيس د سل کلن په مراسمو کي  د ورځپاڼي  نوم ايسته او ورځپاڼي ته   » مانچس
ه  نيولې وه  يو  غوره وګاڼه او په همدغه نامه  »The Guardian«ازي، د ګارډين  نوم چي ددې پسته  يې سراسري  ب

  .پاتې سوه
   

انفکره ورځپاڼي په نامه  معرفي کوي ؛ او په سياسي  عرصه کي  د ګارډين ورځپاڼه خپل  ځان د يوې ليبراله او رو
خه چي   دغه ورځپاڼه د خپل . زياتره و کي اړخي ته د يوې متمايلي ورځپاڼي په حيث شهرت لري اصلي معيارو

ي،  و قاطعيت او  زړه ورتيا ته زيات ارجحيت ورکوي، په همدې خاطر ده  چي ور ځپاڼي   تونه يې  ګ دځان  ارز
خه په کلکه انتقاد کړی او  وني بلير او ګورډن براون د سياستو  په زياتو حاالتو کي د برتانيا پخواني صدر اعظمانو 

ړو ته . په کړوباندي  ُپسخند وهلی دئپه دولتي چارواکو يې د هغوی   د ګارډين ورځپاڼي   د افغانستان او عراق و ج
وني بليرپه  کارګري  دولت باندي  جدي او  بې پرې انتقادونه کړي دي  ېوتو په وخت کي هم  د  لستان  د را ک د ان

انستان او عراق د اشغال په لومړيو د افغ. او په دې کار کي يې ځان  د لومړنيو منتقيدينو په کتار کي را وستی  وو
ه خبري منبع په حيث نړۍ وال  شهرت  پيدا کړ  .ورځو کي ګارډين د 

  



 
 

 
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

 

ه کم  نيم ميليون خه بيا د شنبې تر ورځو پوري  په  ګارډين ورځپاڼه نن سبا د ورځي   تيراژ لري او ددوشنبې 
ي  ا ددې ورځپاڼي شريکه خپرونه  يعني  د د يکشنبو په ورځو کي د ګارډين په عوض کي بي. همدې نامه خپري

  . ورځپاڼو په نامه خپروني کوي)The Guardian Weekly( او د ګارډين ويکلي   ) The Observer(آبزرور 
يGuardian Unlimited لمي ګارډين ورځپاڼه ن يوه ډېره مغزنه ويب پاڼه  هم لري چي  د  ګارډين ان .  په نامه يادي

ولو مشهوره  منبع ده  چي دغه ويب پاڼه  په ان لرويشت ساعته فعاله ساي دئ  او د رن   آن الين کي د خبر تر 
خه هره مياشت  تر اوو . چاپي برخي نه عالحده خپل ځانته د تحريريه هيئت ډله او جال مسؤل لري ددغه ساي  

خه ديميليونه کسانو پوري  ليدنه کوي چي د هغې جملې نه دوه ميليونه يې يوازي  د    .امريکا 
  

يا اوونيزه خپرونه  هم عليحده اداره او ځانته  جال کړنالره لري  د خبر او ګزارش په وړاندي کولو   د ګارډين ويکلي 
ن پوس سره  همکاري لري او  کي ددو معتبره نړۍ واله خپرونو يعني د فرانسې د لوموند او د امريکې د واشن

ي چي د ميليوني تيراژ په درلودلو دګار.  دهغوی مهم ګزارشونه خپروي  ل کي خه ګ ډين ويکلي نن د بهترينه مجلو 
ون لري او يايې لولي  انفکرانو او سياستپوهانو يوه لويه برخه په هغه کي يا ګ ددې مجلې . سره  د نړۍ د رو

. طالب لري   برخي ډيري قوي او د پاملرني وړ م)Feature (سياسي، نړۍ والي، د تحليل او تدقيق او د فيچر
ه دغه مجله د سياست او اقتصاد په عرصو کي مغزن ګزارشونه خپروي  ددې ورځپاڼي اقتصادي تحليلونه .  همدارن

خه . اغلبًا د وتلو تحليلو په کتار کي راځي ونونو  د مطالبو زياتوا لی، د متن خالصه توب او د لويوتصاويرو او کار
خه ړتياوو  يکار اخيستنه ددې مجلې د ځان   .  شمېرل کي

  
د ګارډين  د ورځپاڼي انتقادي چلند او په عين وخت کي  دنړۍ په ورځني مسائلو باندي  پر خپل ناپېيلتوب او غير 
ه هم برتانوي مخاطبان يې د السه ورکړي دي، خو د  جانبدارانه کردار  باندي تاکيد، ددې باعث سوي دي چي  که 

ددې ورځپاڼي د مطالبو  لوړ کيفيت،  د روانو او سليسو ليکنو جاذبه . ي دينړۍ په کچه يې نوي مخاطبان السته راوړ
ه  وه چي د ګارډين د ورځپاڼي په دننه کي  ددې ورځپاڼ» بې طرف«او د  ي د لوستونکو د اصل مراعات دا هغه 

ې ورځپاڼي تر د ګارډين د تحليل، د خاصو ګزارشو ستونونه او د ګارډين نور ضمايم دد.  رضايت  حاصل کړی وو
  . ولو قوي برخي دي

  
کئ د هغوی د قطع او صحافت  حالت دئ ، کله چي به د ولو د پاملرني وړ  ، ن اينديپند برتانيا د ورځپاڼو يو تر 

 غوندي مشهوره او با کيفيته ورځپاڼي ديوه سره په لويو صفحوکي  چاپېدلې، نو را  وروسته د ايمزال يين، فايننشډارګ
کي متوجه سول چي د خپل لوړ کيفيت د درلودولو سره سره د هغو ورځپاڼو په مقابل کي چي په کوچن هغوی چلون

ي دمالي وجه ځکه يې نو  د خپلو صفحو پر طرح او شکل باندي .  ي له خاطره د شکست په حالت کي ديقطع خپري
لي پاڼي سايز  په ميانه قطعه باندي په دې مين کي ګارډين هم د خپل جالب ابتکار په وجه د خپ. نوې کتنه وکړه 

رو غوندي کوچنی سايز يې خپل کړواړاوه، يعني نه د  پخواپه شاني خپل  لوی سايز يې وساته  او نه  هم د م نن . ي
ه و د ورځي  لورو رن ه  نيم ميليونه شمارې خپرويدغه ورځپاڼه په متوسطه قطعه او په    . نا

  
لې ده»  د کال د ورځپاڼي « کلو کي٢٠٠۶ او ١٩٩٩ په ينډارګ   .جايزه ګ
   

  یاپ
 

  :مأخذونه او منابع 
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