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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ) (٢١ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ
د ـﺎﻳـﻤـﺰ ﺁف اﻳﻨـ ﻳـﺎ ورځﭙـﺎڼـﻪTHE TIMES OF INDIA
د هﻨﺪ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﭘﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ و ﮐﺎل  ١٧٨۵ﺗﻪ ﻳﻌﻨی  ٢٢۵ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮاﺗﻪ را ﺮځﻲ  .هﻨﺪ ﭘﻪ دې ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ زﻣﻮږ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ او ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮏ هﻴﻮاد ﺑﻠﻞ ﮐﻴ ي .دهﻐﻲ اﺡﺼﺎﺋﻴﯥ ﻟﻪ روﻳﻪ ﭼﻲ ﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﻮدل ﺳﻮې وﻩ ﭘﻪ
ټﻮل هﻨﺪ ﮐﻲ  ۶٢۵٠٠ورځﭙﺎڼﻲ ،ﻣﺠﻠﯥ او ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ  ١٢٣ژﺑﻮ ﺧﭙﺮﻳ ي .ددې ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ د ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف
اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﻲ د ﻣﻬﻤﻮ او ﻣﻄﺮﺡﻪ ورځﭙﺎڼﻮ ﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﻴ ي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﺑﻤﺒﺌﻲ ،اﺡﻤﺪﺁﺑﺎد او
ﻧﻮي ډهﻠﻲ ﭘﻪ ډون د هﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﻠﻮ ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ﺎرو ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ د هﻨﺪ د ﻣﻠﻲ دوﻟﺖ د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ
وﻳﻨﺪوﻳﻪ او ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﺋﺰﻩ او ﻧړۍ واﻟﻪ ﮐﭽﻪ د هﻨﺪ د ﻣﻨﺘﺨﺐ دوﻟﺖ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ او ﮐړﻧﻼرو د اﻧﻌﮑﺎس
هﻴﻨﺪارﻩ دﻩ.
د ټﺎﯦﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻪ د ﻧﻴﮋدې درې ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮاژ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻦ ﭘﻪ هﻨﺪ او ﻧړۍ ﮐﻲ د اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻲ د
ﺷﻤﯧﺮﻩ ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻲ هﻢ راځﻲ  .هﻤﺪا رﻧ ﻪ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﻲ د  ١۴٠ﻧﻪ زﻳﺎت ټﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ
ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮ ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﯥ ﺧﭙﺮوي ،د دې ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ  ١٩ﻳﯥ دوﻟﺘﻲ او ﭘﺎﺗﻲ ﻳﯥ د ﺷﺨﺼﻲ ﺳﻮدا ﺮو دي.
د هﻨﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﺮﻩ ددې ﭼﻲ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ د اﻧ ﻠﻴﺲ ﺗﺮ ﺳﻠﻄﯥ ﻻﻧﺪي دوران ﮐﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دئ ﺧﻮ د
اﻧ ﻠﻴﺲ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺿﺪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد ﭘﻪ وړاﻧﺪي دﻣﺒﺎرزې د ﻣﻨﺎدﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺨﮑ ﺎﻧﻮ ﻧﻮم د ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﺎﺗﻠی دئ .
دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ د ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ ډﻳﺮي ﻟﻮړي او ژوري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐړي دي .د هﻨﺪ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ورځﭙﺎڼﻮ ﺨﻪ ﭼﻲ ﻻ
ﺗﺮاوﺳﻪ ﺧﭙﺮﻳ ي د »ﺳ ﯧ ﺴﻤﯧﻦ « » ، (The Statesmanﻣﻮﻣﺒﺌﻲ ﺳﻤﺎﭼﺎر« )» ،(The Bombay Samacharټﺎﯦﻤﺰ ﺁف
اﻳﻨډﻳﺎ« )» ،(The Times of Indiaﭘﺎﯦﻮﻧﻴﺮ«» (The Pioneer) ،هﻨﺪو« ) (The Hinduاو »ټﺮﻳﺒﻴﻮن « ) (Tribuneﻧﻮﻣﯧﺪﻻﯼ
ﺳﻲ ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ د ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﻠﻮﻧﻪ د اﺗﻠﺴﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺳﻮي دي.
د ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٨٣٨ﮐﻲ د هﻐﻪ اﻧ ﺮﯦﺰاﻧﻮ دﭘﺎرﻩ ﭼﻲ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳ ﮐﻲ ﻣﯧﺸﺘﻪ وﻩ د هﻐﻮﯼ
د ﺧﺒﺮاوۍ ﭘﻪ هﺪف ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮﻩ .دﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﭘﻪ اول ﺳﺮﮐﻲ د هﻔﺘﯥ دوﻩ وارﻩ د ﺑﻤﺒﺌﻲ ټﺎﻳﻤﺰ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ
وﮐړ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻳﯥ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﻳﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﮐړﻩ او د ﺧﻠﮑﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ و ﺧﭙﻞ اوج ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ ﻧﻮ ﭘﻪ  ١٨۵١ﮐﻲ د
ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ډول واو ﺘﻪ.
د ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺑﻴﻨﻴ ﮐﻮﻟﻴﻤﻦ ) (Bennett, Coleman & Co. Ltd.ﻟﺨﻮا ﭼﻲ د رﺳﻨﻴﻮ د ډﻟﻲ ﻳﻮ ﻟﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ
دئ ﺧﭙﺮﻳ ي  .دﻏﻪ ﮐﻤﭙﻨ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﮐﻤﭙﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻲ هﻐﻪ ﺗﻪ د ټﺎﻳﻤﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎ) (The Times Groupواﻳﻲ ﭘﻪ
هﻨﺪ ﮐﻲ د اﻳﮑﻮﻧﻮﻣﻴﮏ ټﺎﻳﻤﺰ) ، (The Economic Timesد ﻣﻤﺒﺌﻲ هﻴﻨﺪارﻩ ﻳﺎ ﻣﯧﺮر) ،( The Mumbai Mirrorﭘﻪ هﻨﺪي ژﺑﻪ
د ﻧﻮي ﺑﻬﺎرت ټﺎﻳﻤﺰ ) (The Naybharat Timesاو ﭘﻪ ﻣﺮاټﻲ ژﺑﻪ د ﻣﻬﺎرا ﺷﺘﺮا ټﺎﻳﻤﺰ )( The Maharashtra Times
ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﻲ ﻣﺸﻬﻮري ورځﭙﺎڼﻲ ﺧﭙﺮوي .
د ټﺎﻳﻤﺰ د ﺮوپ اوﺳﻨی ﻣﻨﺠﻤﻨ ﻳﺎ اداري ﺗﺸﮑﻞ د هﻨﺪ ﭘﻪ ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻟﻴﺪ ﻟﻮري ﮐﻲ ځﺎن د ﻳﻮﻩ ﻟﻮﯼ ﺑﺪﻟﻮن وﺳﻴﻠﻪ
ﺮځﻮﻟﯥ دﻩ  .ﻟﮑﻪ د ﻧړۍ ﭘﻪ ﺑﻞ هﺮځﺎﯼ ﮐﻲ ،ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﻲ هﻢ د ورځﭙﺎڼﯥ اډﯦ ﺮ ﻳﻌﻨﻲ د ﺳﺮ ﺳړﯼ ﭘﻪ دودﻳﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې
ورځﭙﺎڼﻪ ﮐﻲ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﭘﻮﺳ دئ  ،ﺧﻮ د ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻲ د  ١٩٩٠ﮐﺎل راهﻴﺴﻲ دﻏﻪ اﺻﻞ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن
ورﮐړ او هﻐﻪ ﻳﯥ د ﻣﻨﺠﻤﻨ د ﮐړﻧﻼري ﭘﺮ اﺻﻮﻟﻮ واړول  .د ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ﺳﻴﺎﻟﻲ ورځﭙﺎڼﻲ د »هﻨﺪو« ) The
 (Hinduاو هﻨﺪوﺳﺘﺎن ټﺎﻳﻤﺰ ) (Hindustan Timesورځﭙﺎڼﻲ دي ﭼﻲ ﭘﻪ دوهﻤﻪ اودرﻳﻤﻪ ﮐ ﻮري ﮐﻲ راځﻲ .
دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﻣﺨﮑﻲ د ﺗﺠﺎرت د ژورﻧﺎل ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدﯦﺪﻟﻪ او دا ﭘﻪ دې ﺧﺎﻃﺮ وﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ زﻳﺎﺗﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدي او
ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺧﺒﺮوﻧﻪ  ،د ﭘﺎﻧ ﻲ اﭼﻮﻧﻲ ﭼﻤﻮﻧﻪ او د هﻨﺪ د ﺑﺎزار د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ارﻗﺎم ﭘﮑ ﯥ ﺧﭙﺮﯦﺪﻟﻪ  .ﭘﻪ  ١٨۶١ﮐﻲ وو
ﭼﻲ دﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ واړاوﻩ  .د هﻨﺪ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ﺧﭙﻠﻪ روﻳﻪ ﺑﺪﻟﻪ او
ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻳﯥ دﻣﺴﺘﻘﻞ هﻨﺪ او د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ هﻨﺪي ټﻮﻟﻨﻲ د ﻻ زﻳﺎﺗﻲ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ه ﻲ را ﺷﺮوع ﮐړﻟﯥ  .هﻤﺪﻏﻪ ﺗ ﻟﻮرﯼ
ددې ﺑﺎﻋﺚ و ﺮځﯧﺪ ﭼﻲ د ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻧړۍ واﻟﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﺑﺎﻧﺪي واوړ ي او د ﻧړۍ زﻳﺎت وﻟﺴﻮﻧﻪ د

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ټﻴﻨﮕﻪ 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

هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ و ﻴﻲ  .د ورځﭙﺎڼﻲ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﻧړۍ وال ﺗﺤﺮﮎ او ﭘﻪ هﻤﺪې ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن ددې ﺑﺎﻋﺚ
و ﺮځﯧﺪ ﭼﻲ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن او د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﻪ ﻻ ﻟﻮړوﻟﻮ او ﺑډاﻳﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﻻ ﻧﻮر هﻢ ﺗﻼښ وﮐړي .
ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ﻟﮑﻪ دهﻨﺪ ﻧﻮري ورځﭙﺎڼﻲ و ﻧړۍ واﻟﻪ ﭘﻴ ﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺧﭙﻞ د ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ هﻴﺌﺖ د ﮐﺎدرو
ﻣﻐﺰﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ و ﻧړۍ واﻟﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧ ړي ﺳﻮې او ﭘﻪ دې ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻧﻮر ي ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺎﻧﻲ ﻳﯥ
هﻢ د ﭘﺎﻣﻪ ﻧﻪ دي ﻏﻮرځﻮﻟﻲ  .ورزﺷﻲ ،هﻨﺮي ،ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ،ﮐﺘﺎب ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺒﺮوﻧﻪ او ﻣﻘﺎﻟﯥ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻪ
ﭘﮑ ﯥ ﺧﭙﺮﻳ ي .د ورځﭙﺎڼﻲ دﻏﻪ ﺗﻼښ ﺗﺮ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﺗﻠﻠی دئ ﭼﻲ ﻧﻦ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﻲ دﻏﯥ ورځﭙﺎڼﻲ ﺗﻪ د
رو ﺎﻧﻔﮑﺮاﻧﻮ او ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺎﻧﻮ دورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدوي.
د ټﺎﻳﻤﺰ ﺁف اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻪ ﺑﻪ ﺎﻳﻲ ﭘﻪ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻲ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻟﮑﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د وال ﺳ ﺮﻳ ژورﻧﺎل ،ﻳﻮ اﻳﺲ ټﻮډې او ﻳﺎ
د اﻧ ﻠﻴﺴﺘﺎن د ډﯦﻠﻲ ﻣﯧﻞ ورځﭙﺎڼﻲ ﻏﻮﻧﺪي ﻣﺸﻬﻮرﻩ ﻧﻪ وي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﺗﻴﺮاژ ﺧﺒﺮﻩ راﺳﻲ ﻧﻮ دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﺑﻴﺎ ټﻮﻟﻪ
ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺮﯦ دي .د ﺗﻮذﻳﻊ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﻲ د اې ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﺸﻬﻮرﻩ د ﺻﺤﻴﺡ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﺑﯧﺮو ﭼﻲ هﻐﻪ ﺗﻪ (the Audit
) Bureau of Circulationواﻳﻲ دا ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺼﺪﻳﻘﻮي ﭼﻲ د ټﺎﻳﻤﺰ اﻳﻨډﻳﺎ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻪ د ټﻮﻟﻲ ﻧړۍ ﺗﺮ
ټﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﺧﺮ ﯧﺪوﻧﮑﯥ ورځﭙﺎڼﻪ دﻩ ﭼﻲ د ورځﻲ ددرې ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﻲ ﻧﺴﺨﯥ اﺧﺒﺎروﻧﻪ ﺧﺮ ﻮي.
***********
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ او ﻣﻨﺎﺑﻊ  :زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻳﺎدا ﺘﻮﻧﻪ او دﻏﻪ ﻻﻧﺪي ﻟﻴﻨﮑﻮﻧﻪ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Times_of_India
http://timesofindia.indiatimes.com/default١.cms
ﻧﻮټ :
د ﮐﺎﭘﻲ ﮐﯧﺪو ﺟﻮاز ﻳﯥ د ﻟﻴﮑﻮال او ﻣﻨﺒﻊ د ﻧﻮم ﭘﻪ

ﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻠﺮي

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ټﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
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