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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

  م٠٩/٠٨/٢٠١٠                                     هدايت اهللا هدايت
  
  

  ايکونوميسټ) ٢٣( وتلو رسنيو او ورځپاڼو پېژندنهد نړۍ د
  د ايـکـونـومـيسټ مـجـلـه

  
  

لستان يوه ژوره)The Economist (ايکونوميسټ  رېزي   د ان تحليلي  او خبري مجله ده چي په  هره هفته کي په ان
ي ي  اقتصاد مسلطيدغه خپرونه په واقعي مفهوم سره د . ژبه په لندن کي خپري اليس  په   او يتوب کوياستاز کاپ

ولو افراطي خپرونه ده ليبرالي اقتصادوغرب کي  ی اړخي سرمايې     ته متمایله تر  لستان او امريکا  د  چي  د ان
 په سياسي، اقتصادي،  تجارتي، مالي، بنياد پر بنياد   فکري دغه مجله  دخپل . نړۍ واله اهداف  او  افکار تبليغوي

  .يلر او  هنري عرصو کي   په  لوړه کچه تحليلي  خپروني  ساينس، تکنالوجي
  

ي نړۍ د يوې لويي  دمجله ټکونوميسياد  اليس روپ ورته وايي  اقتصادي  کاپ  The(  ډلي لخوا چي د ايکونوميسټ 
Economist Group (ي ايمز .  پرمخ بېول کي په شرکت پوري  اړه دد ې خپروني د سرمايې نيمه برخه  د فايننشيل 

، پاته يې  د هغه  ډلوپه الس کي ده چي ځانته خپلواکه سهم  يوه برخه ده)Pearson PLC(لري چي د پيرسن ال سي 
شيل د مشهوري بانکي کورناو لرونکي وايي لستان کي د رو ه  په ان  The Rothschild banking(د غړو   همدارن

family of England(د ايکونوميسټ د مجلې باصالحيته مسؤل . يهودان پر مخ بيايي  سره ده  چي کار وبار يې  زياتره 
ي چي د هغوی د اجازې نه پرته يې  مارل کي وک او مرجع د عزل  او تبدلېدو مدير د مديره هيئت لخوا   بل 

  .صالحيت نلري
  

ريزي ژبه  د  اقتصاد پوه معنی ورکوي، د يوې ورځپاڼي په  د تاريخي وجهي له رويه و ايکونوميسټ ته چي په ان
ه هره هفته  پر  ي  او د يوې اوونيزي  خبري مجلې په تو ي  حال داچي دغه خپرونه هره ورځ نه چاپي حيث کتل کي

ييوه بر ندونکي او روغني کاغذ باندي  خپري داکونوميسټ په مطالبو کي سياست او نړۍ وال  تجارت   مرکزي  .ې
لوبالزېشن د پروسې مالتړ کوي، خو دتکنالوژی، علم، د کتاب او هنر و معرفت ته هم  کي دي او د جهاني کېدو يا 

  .د خپرېدو ځای لري
يمه  هم خپروي  چي د نړۍ د يوې خاصي سيمي يا د تجارت  د دغه مجله په هر دوو هفتو کي يوه اختصاصي ضم

ېړنه لري د اکونوميسټ مقالې چي اغلبًا په زيات تعصب سره  ليکل . يوې خاصي حوزې  په هکله ژوره تحليلي 
ي، وول کي ي په ليکنو کي د ليکوال نوم نه  وک نسي کوالی په مقالو کي  خپل نوم  د ليکوال په  کي يعني دا چي  

ر هغه وخت چي دا ضرورت پيدا سي، . يث درج کړيح ي م حتی په دې مجله کي د مسؤل مدير نوم ال هم  نه خپري
ه و ليکي   .يا داچي د خپل ماموريت په  پای کي  نوموړی  په خپل نامه  يو 

 
و  لخوا چي ي)James Wilson( کي د  جميز ويلسن  ١٨۴٣د ايکونوميسټ مجله د لومړي ځل د پاره په کال 
ی، ليبراله سياست دان او اقتصاد پوه  وو، لين  وهغه (Economism)په هغه وخت کي اقتصاديت يا . خپره سوه اسکا

ي(Fiscal Conservatism)ه ته ويل کېدله  لکه نن چي و هغه ته مالي محافظه کاري يا  ايکونوميسټ  هم د  .  ويل کي
ولنيز کردار له رويه په ولنيزو عرصو کي د اقتصادي  لحاظه او هم د  ه ليبراله چلند لري، په اقتصادي او   کلي تو

خه مالتړ کوي، دغي مجلې  دکال په   يمه ١٩٨٠دولت د الس وهني مخالف  او د آزاد تجارت او خالص بازار 
لستان  لسيزه کي ن او د ان خه لکه په امريکا کي د جمهور رئيس رونال رې دسخت دريزه محافظه کارانو 



 
 

 
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

 

ړې  صدراعظم نام کي  د امريکې د ج خه د فاع کوله او  د هغه نه مخکي په و ي ېچر غوندي واکدارانو  ريت  ه مار
خه چي يو اخالقي ضد بدعت دئ، هم مالتړ کوي)Gay Marriage (د همجنس بازيويا.  مالتړ کونکې وه  .  

 
ولو ي  ترعنLeadersقوي مقالې د خپروني په پيل کي د  په ايکونوميسټ کي تر  دغه ليکني  په عين  . وان الندي خپري

ې ځای دي     .  حال کي چي مختصري دي خو د خپل  تخصص له پلوه   مغزن اطالعات هم پک
ددې ستونو نومونه دهغوی د محتوی . د اکونوميسټ د سرمقالو هر ستون و يوې خاصي حوزې ته مختص سوی دئ

لستان داخلي خبرونه او موضو. کارندويي کوي  هوټ د ان ي  )Bagehot(عات د ب دغه .   په ستون   کي شنل کي
هوټ ر ب لستان د اقتصاد )Walter Bagehot (نوم د وال خه اخيستل سوی دئ چي په  نولسمي پېړۍ کي د ان  د نامه 

خه وو، نوموړی بيا  د اکونوميسټ د مجلې اولنی مسؤل مدير هم وو   دغه ستون  په.  او اساسي قانون د کارپوهانو 
لستان پوري  تړلي   خبرونه  او  حاالت په بر کي لري  په نامه ستون  و  مشهوره )Charlemagne (د چارليمان .  ان

ودونکی وو ن پېړۍ کي د فرانکانو د امپراتورۍ   بنسټ اي په دغه ستون کي  . چارليمان ته اشاره ده چي په من
ي ېړل کي ن.  خاصتٌا د اروپا  مسائل   زن  په نامه  يو بل ستون  چي  د امريکا د ماساچوسټ په )Lexington (د ل

ړو د شروع کېدو سيمه وه . ايالت کي د يوې سيمي نوم دئ .  دغه سيمه  په اتلسمه پېړۍ کي د امريکا د خپلواک د ج
ي ن ووډ . په نوموړی  ستون کي بيا د متحده ايالتو  امورات را سپړل کي تون  دئ  س)Buttonwood(بل ستون   د ب

ي چيري  چي د لومړي ځل د پاره   ريټ په جاده کي د يوې  درختي و نامه ته نسبت ورکول  کي چي د نيويارک دوالس
ولېدل   ر او تجاران سره را  .دغه ستون هم د امريکا  و مالي مسائلو ته وقف سوی دئ. به هلته سودا

  
ا ي شبکه کي د هفتې اهمي موضوع رني ولد ايکونوميسټ په اين  راهيسي د خپلو ١٩٩٧ي  او د  کال يني  را 

ې خوندي  سوی دئ  ول  آرشيف  هم  پک   .خپرونو  
  

ي خو د تيراژ  په سلو کي  و هيوادو کي خپري لستان ٨٣په داسي حال کي چي اکونوميسټ مجله  په شپ  يې د ان
ي، ددې خپروني  تيراژ په هفته کي د يو ميليون او  ي ه نسخو په شاوخوا کي دئ چي نيژدې  لک۶خه د باندي خر

ينيمايي برخه ي په  اروپايي هيوادو کي  هم خپل زيات شمېر مخاطبان لري او .  ې په شمالي امريکه کي توزيع کي
ه  ي٪١١ه نا ي   .  يې په اسيا کي خر

  
وک تمه لري د ايکونوميسټ د مجلې تحليلونه  خه  ه نه پر خالف چي د يوې خبري مجلې  او مقالې  سطحي د هغه 

ېړنو مجموعه   پرته ده چي   زيات معلومات او پرحجمه ارقا م او اطالعات ندي بلکه دهغوی په متن  کي د ژورو 
ول سوي دي ې را  ولنه کي يې کردار رغنده  داکونوميسټ مجله د .پک هغو کسانو د زياتي پاملرني وړ ده  چي په 

ي تأثير لري ، هغوی چي ځانونه د سياست د ران   د دې  د مجلې  .  بازيو مهمي مهرې او ددې ميدان  اصلي بازي
ېړنه يې په ډېره سليسه او روانه  ژبه  انو  کاري خو د موضوع مقالې  په ظاهره  زياتي تخصصي او مسلکي 

انو سره يوځای    غير مسلکي مخاطب هم ان   روانه ده  چي و خپلو اهدافو ته يې   د لوړي سويې د تحصيل يافته 
  .   ورته را  جذب کړي دي

  
 : مأخذونه او منابع 
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