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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

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

ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﻲ د ګﺎرډﻳﻦ د ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ
ګﺎرډﻳﻦ ) (Guardianتﻩ ﭘﻪ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﺊ،ﻣﺤﺎﻓﻆ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻧ ﺎﺑﺎن ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ واﻳﻲ  .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورځﭙﺎڼﻪ
ﻧﻦ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د درﻳﻮ ﻣﻬﻤﻮ او ﺑﺎرﺳﻮﺧﻪ ورځﭙﺎڼﻮ ﺨﻪ ﻳﻮﻩ دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﻲ هﻢ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن او هﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﭽﺴ ﺮ ﮐﻲ
ﺧﭙﺮﻳ ي.
د ګﺎرډﻳﻦ ورځﭙﺎڼﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻳﻮې ﻣﻠﻲ ،ﺑﺎﮐﻴﻔﻴﺘﻪ او د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﻟﺤﺎﻇﻪ د ﻳﻮې ﻣﻌﺘﺒﺮي او ﻟﻮړي ورځﭙﺎڼﻲ
ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﻴ ي .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٨٢١ﮐﻲ داﻧ ﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺎﻧﭽﺴ ﺮ ﮐﻲ د ﻳﻮې
اووﻧﻴﺰي ﭘﻪ ﺷﮑﻞ د » ﻣﺎﻧﭽﺴ ﺮ ګﺎرډﻳﻦ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ) (The Manchester Guardianﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﭘﻴﻞ و ﮐړ .ﺳﻲ ﭘﻲ
ﺳﮑﺎټ) (C.P. Scottﻳﻮ وﺗﻠی ﺷﺨﺺ وو ﭼﻲ د  ١٨٧٢ﺨﻪ ﺗﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﮐﻠﻮ ﭘﻮري ددې ورځﭙﺎڼﻲ د ﻳﻮﻩ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺴﺆل
ﻣﺪﻳﺮ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ و ګﺎرډﻳﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﮐﻲ زﻳﺎت ﺷﻬﺮت ورﮐړ  .ﺳﮑﺎټ ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٠٧ﮐﻲ
راﻧﻴﻮﻟﻪ او د  ١٩٣٩ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ګﺎرډﻳﻦ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ د ﺳﮑﺎټ ﺮﺳ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺗﻪ و ﺳﭙﺎرﻩ؛ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ
دﻏﻪ ﮐﺎر د ورځﭙﺎڼﻲ د ﮐړﻧﻼري او اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺖ ﺳﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﻩ .دم درﺡﺎﻟﻪ د ګﺎرډﻳﻦ د ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﻠﮑﻴﺖ د ﻳﻮې
ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﺆﺳﺴﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ دئ ﭼﻲ د ګﺎرډﻳﻦ د رﺳﻨﻴﻮ د ډﻟﻲ ) (Guardian Media Groupﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻳ ي.
دﻏﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﭼﻲ د ﺧﺒﺮو و ﺗﻨﻮع او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮ ورﺿﺎﻳﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ځﺎﻧ ړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ درﻟﻮد ل ،د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ
ﻣﻮادو ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو او هﻐﻮ ﺗﻪ د اﻧﻌﮑﺎس د زﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ډﯦﺮ ژر ﻳﯥ و ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د
ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐﻲ ﻻرﻩ ﺧﻼﺻﻪ او ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺳﺮﻩ ځﺎن د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن و ﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ وﻏﺰوي  .ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩۵۵ﮐﻲ
ګﺎرډﻳﻦ دوﻣﺮﻩ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﺮ ځﺎن را ﻮل ﮐړي وﻩ ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ اﺗﮑﺎء ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ،او ځﺎن
ﻳﯥ د ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ راواړاوﻩ .
دګﺎرډﻳﻦ ورځﭙﺎڼﻲ د ﺧﭙﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ د ﺳﻞ ﮐﻠﻨ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﻲ د ورځﭙﺎڼﻲ ﺨﻪ د »ﻣﺎﻧﭽﺴ ﺮ« ﻧﻮم اﻳﺴﺘﻪ او ورځﭙﺎڼﻲ ﺗﻪ
ﭼﻲ ددې ﭘﺴﺘﻪ ﻳﯥ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑ ﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ وﻩ ﻳﻮازي ،د ګﺎرډﻳﻦ ﻧﻮم » «The Guardianﻏﻮرﻩ وګﺎڼﻪ او ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮﻩ.
د ګﺎرډﻳﻦ ورځﭙﺎڼﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﻳﻮې ﻟﻴﺒﺮاﻟﻪ او رو ﺎﻧﻔﮑﺮﻩ ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮي ؛ او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ
زﻳﺎﺗﺮﻩ و ﮐﻴ اړﺧﻲ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻣﺘﻤﺎﻳﻠﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﺷﻬﺮت ﻟﺮي .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎرو ﺨﻪ ﭼﻲ
دځﺎن ارز ﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ګ ﻲ ،و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ او زړﻩ ورﺗﻴﺎ ﺗﻪ زﻳﺎت ارﺟﺤﻴﺖ ورﮐﻮي ،ﭘﻪ هﻤﺪې ﺧﺎﻃﺮ دﻩ ﭼﻲ ور ځﭙﺎڼﻲ
ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺡﺎﻻﺗﻮ ﮐﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﺪر اﻋﻈﻤﺎﻧﻮ ﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﺮ او ګﻮرډن ﺑﺮاون د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐړﯼ او
ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻳﯥ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﮐړوﺑﺎﻧﺪي ﭘُﺴﺨﻨﺪ وهﻠی دئ .د ګﺎرډﻳﻦ ورځﭙﺎڼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻋﺮاق و ﺟ ړو ﺗﻪ
د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د را ﮐ ﯧﻮﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ هﻢ د ﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﺮﭘﻪ ﮐﺎرګﺮي دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺪي او ﺑﯥ ﭘﺮې اﻧﺘﻘﺎدوﻧﻪ ﮐړي دي
او ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﻲ ﻳﯥ ځﺎن د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﻨﺘﻘﻴﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ را وﺳﺘی وو .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻋﺮاق د اﺷﻐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ
ورځﻮ ﮐﻲ ګﺎرډﻳﻦ د ﻪ ﺧﺒﺮي ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﻧړۍ وال ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﮐړ.
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
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

ګﺎرډﻳﻦ ورځﭙﺎڼﻪ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ د ورځﻲ ﻪ ﮐﻢ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻴﺮاژ ﻟﺮي او ددوﺷﻨﺒﯥ ﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺷﻨﺒﯥ ﺗﺮ ورځﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ
هﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﺮﻳ ي  .د ﻳﮑﺸﻨﺒﻮ ﭘﻪ ورځﻮ ﮐﻲ د ګﺎرډﻳﻦ ﭘﻪ ﻋﻮض ﮐﻲ ﺑﻴﺎ ددې ورځﭙﺎڼﻲ ﺷﺮﻳﮑﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ د
ﺁﺑﺰرور )  ( The Observerاو د ګﺎرډﻳﻦ وﻳﮑﻠﻲ ) (The Guardian Weeklyورځﭙﺎڼﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﮐﻮي.
ګﺎرډﻳﻦ ورځﭙﺎڼﻪ ن ﻳﻮﻩ ډﯦﺮﻩ ﻣﻐﺰﻧﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ هﻢ ﻟﺮي ﭼﻲ د ګﺎرډﻳﻦ ان ﻟﻤﻴ  Guardian Unlimitedﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي.
ﺁن ﻻﻳﻦ ﮐﻲ د ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﺸﻬﻮرﻩ ﻣﻨﺒﻊ دﻩ ﭼﻲ ﻠﺮوﻳﺸﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﺎﻳ دئ او د
دﻏﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ ﭘﻪ اﻧ ﺮﻧ
ﺨﻪ هﺮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺗﺮ اوو
ﭼﺎﭘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻪ ﻋﻼﺡﺪﻩ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﺘﻪ د ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ هﻴﺌﺖ ډﻟﻪ او ﺟﻼ ﻣﺴﺆل ﻟﺮي .ددﻏﻪ ﺳﺎﻳ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻮري ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ د هﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ دوﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺨﻪ دي.
د ګﺎرډﻳﻦ وﻳﮑﻠﻲ ﻳﺎ اووﻧﻴﺰﻩ ﺧﭙﺮوﻧﻪ هﻢ ﻋﻠﻴﺤﺪﻩ ادارﻩ او ځﺎﻧﺘﻪ ﺟﻼ ﮐړﻧﻼرﻩ ﻟﺮي د ﺧﺒﺮ او ګﺰارش ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ
ﮐﻲ ددو ﻣﻌﺘﺒﺮﻩ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻳﻌﻨﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ او د اﻣﺮﻳﮑﯥ د واﺷﻨ ﻦ ﭘﻮﺳ ﺳﺮﻩ هﻤﮑﺎري ﻟﺮي او
دهﻐﻮﯼ ﻣﻬﻢ ګﺰارﺷﻮﻧﻪ ﺧﭙﺮوي  .دګﺎرډﻳﻦ وﻳﮑﻠﻲ ﻧﻦ د ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻪ ﻣﺠﻠﻮ ﺨﻪ ګ ﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ د ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺗﻴﺮاژ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ
ﺳﺮﻩ د ﻧړۍ د رو ﺎﻧﻔﮑﺮاﻧﻮ او ﺳﻴﺎﺳﺘﭙﻮهﺎﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ﻳﺎ ګ ون ﻟﺮي او ﻳﺎﻳﯥ ﻟﻮﻟﻲ  .ددې ﻣﺠﻠﯥ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧړۍ واﻟﻲ ،د ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺪﻗﻴﻖ او د ﻓﻴﭽﺮ ) (Featureﺑﺮﺧﻲ ډﻳﺮي ﻗﻮي او د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻲ وړ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﺮي .
هﻤﺪارﻧ ﻪ دﻏﻪ ﻣﺠﻠﻪ د ﺳﻴﺎﺳﺖ او اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ ﻋﺮﺻﻮ ﮐﻲ ﻣﻐﺰن ګﺰارﺷﻮﻧﻪ ﺧﭙﺮوي  .ددې ورځﭙﺎڼﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ
اﻏﻠﺒًﺎ د وﺗﻠﻮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ راځﻲ .د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ زﻳﺎﺗﻮا ﻟی ،د ﻣﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮب او د ﻟﻮﻳﻮﺗﺼﺎوﻳﺮو او ﮐﺎر ﻮﻧﻮﻧﻮ ﺨﻪ
ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ددې ﻣﺠﻠﯥ د ځﺎﻧ ړﺗﻴﺎوو ﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﻴ ي.
د ګﺎرډﻳﻦ د ورځﭙﺎڼﻲ اﻧﺘﻘﺎدي ﭼﻠﻨﺪ او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﻲ دﻧړۍ ﭘﻪ ورځﻨﻲ ﻣﺴﺎﺉﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﭘﯧﻴﻠﺘﻮب او ﻏﻴﺮ
ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﮐﺮدار ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﮐﻴﺪ ،ددې ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻳﯥ د ﻻﺳﻪ ورﮐړي دي ،ﺧﻮ د
ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻳﯥ ﻧﻮي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻻﺳﺘﻪ راوړي دي .ددې ورځﭙﺎڼﻲ د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﻟﻮړ ﮐﻴﻔﻴﺖ ،د رواﻧﻮ او ﺳﻠﻴﺴﻮ ﻟﻴﮑﻨﻮ ﺟﺎذﺑﻪ
او د »ﺑﯥ ﻃﺮﻓ « د اﺻﻞ ﻣﺮاﻋﺎت دا هﻐﻪ ﻪ وﻩ ﭼﻲ د ګﺎرډﻳﻦ د ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﻲ ددې ورځﭙﺎڼﻲ د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ
رﺿﺎﻳﺖ ﺡﺎﺻﻞ ﮐړﯼ وو .د ګﺎرډﻳﻦ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ،د ﺧﺎﺻﻮ ګﺰارﺷﻮ ﺳﺘﻮﻧﻮﻧﻪ او د ګﺎرډﻳﻦ ﻧﻮر ﺿﻤﺎﻳﻢ ددې ورځﭙﺎڼﻲ ﺗﺮ
ﻮﻟﻮ ﻗﻮي ﺑﺮﺧﻲ دي.
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د ورځﭙﺎڼﻮ ﻳﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻲ وړ ﮑﺊ د هﻐﻮﯼ د ﻗﻄﻊ او ﺻﺤﺎﻓﺖ ﺡﺎﻟﺖ دئ  ،ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺑﻪ د اﻳﻨﺪﻳﭙﻨ ﻧ ،
ګﺎرډﻳﻦ ،ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺎﻳﻤﺰ ﻏﻮﻧﺪي ﻣﺸﻬﻮرﻩ او ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺘﻪ ورځﭙﺎڼﻲ دﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﺻﻔﺤﻮﮐﻲ ﭼﺎﭘﯧﺪﻟﯥ ،ﻧﻮ را وروﺳﺘﻪ د
هﻐﻮﯼ ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮل ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮړ ﮐﻴﻔﻴﺖ د درﻟﻮدوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د هﻐﻮ ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨ
ﻗﻄﻊ ﺧﭙﺮﻳ ي دﻣﺎﻟﻲ وﺟﻬﻲ ﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ د ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻪ ﺡﺎﻟﺖ ﮐﻲ دي .ځﮑﻪ ﻳﯥ ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺻﻔﺤﻮ ﭘﺮ ﻃﺮح او ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻧﺪي
ﻧﻮې ﮐﺘﻨﻪ وﮐړﻩ  .ﭘﻪ دې ﻣﻴﻨ ﮐﻲ ګﺎرډﻳﻦ هﻢ د ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻟﺐ اﺑﺘﮑﺎر ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎڼﻲ ﺳﺎﻳﺰ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻧﺪي
واړاوﻩ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﭘﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﯼ ﺳﺎﻳﺰ ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻪ او ﻧﻪ هﻢ د ﻣﻴ ﺮو ﻏﻮﻧﺪي ﮐﻮﭼﻨی ﺳﺎﻳﺰ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﮐړ .ﻧﻦ
دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻗﻄﻌﻪ او ﭘﻪ ﻠﻮرو رﻧ ﻮ د ورځﻲ ﻪ ﻧﺎ ﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرې ﺧﭙﺮوي.
ګﺎرډﻳﻦ ﭘﻪ  ١٩٩٩او  ٢٠٠۶ﮐﻠﻮ ﮐﻲ »د ﮐﺎل د ورځﭙﺎڼﻲ« ﺟﺎﻳﺰﻩ ګ ﻠﯥ دﻩ.
ﭘﺎﯼ
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ او ﻣﻨﺎﺑﻊ :
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Guardian&oldid=١٩٧٢١٢٦١٦
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
http://www.guardian.co.uk/
http://www.gmgplc.co.uk/
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