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و شميره   ٣تر 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

  م٠٢/٠٥/٢٠١٠                هدايت اهللا هدايت
  

  )   ١٨  (د نړۍ د وتلو رسنيو اوورځپاڼو پېژندنه
   ورځپاڼهيوميوري شيمبون

  
  انـاپـ جد

 هـاڼـورځپ » ونـوري شيمبـوميـي «
  

 
وکيو کي د يوميوري شمبون مرکزی دفتر   The Yomiuri Shimbunپه 

  

ولو ډېره پخوانيوميوري شيمبون ولو پر تيراژه   د جاپان  تر  ۍ تر  ه   او د ن پا د جاپان په ده چي   ور
ارو ک ردزما سهار او يوکيو،اوساکا، فوکوکا او د جاپان په نورو عمده او  مهمو  ي ي ه په .  خپري پا دغه ور

 د جاپان ۍ د ميجي امپراتوري چی دئ ودل سواي يې اساس مهال  تأسيس سوېده  او درست  هغه ي ک١٨٧۴ل کا
ولني د موډرنه کېدو په درشل ک ون   يد  ه   د يوميوري شيمبون په  يسراسري پن پا لې ور هغه  . تأسيس ک

لور هنوري  پا ي  د  آساهي شيمبون ور پا نيهون  ،Mainichi Shimbunي شيمبون مېنيچ ، Asahi Shimbun  ور 
ي چي هره يوه  يې ځانته  Sankei Shimbun سنکي شيمبون او، Nihon Keizai Shimbun  کيزی شيمبون په نامه يادي

لويوزوني او تجارتي د خپرونو لویلوی اداري پرسونل او پراخ تبليغاتي    . کار وبار لري  او بزنس، 
  

 کاله پخوا  چاپ سوېده خو په دې مدت کي د ورځپاڼو تنوع او د هغوی ١۵٠ازي په جاپان کي  لومړۍ ورځپاڼه يو
ي دي خو د جاپان  د ورځپاڼو او د هيواد . تيراژ بېړنی پرمخت درلودلئ  جاپاني ورځپاڼو ډيري ديدن شاته پرې اي

کي ودي  او غوړېدو دوران ددوهمي نړۍ والي ړې د ختمېدو را وروسته د نورو برخو د  چ ي، ج   دا شروع کي
ری کر کشيو  مفکوره ماتې خوړلې وه هغه وخت وو چي د نظامي    . او پر نورو هيوادو باندي د ل

  
کهد لمر د راختو«وايي چي  Nihon-kuku / Nippon-kukuيا نيهون کوکو/ جاپانيان خپل وطن ته نيپون کوکو »    م

)Land of the Rising Sun( ي ۍ شرقي ترينه هيواد دئ  . بلل کي غه  د.  په حقيقت کي هم د غه هيواد د آسيا او د  ن
خه جوړ دئ  په  نړۍ کي د زياتو چي  هيواد  ځالنده لمرد ه  اداري نظم  يې جزيرو   ځانته زيات  په خاطر د 

  په زياتو هيوادوکي   ډېر داسي سياسي رهبران سته چي تالښ کوي  په خپلو هيوادو کي د ، ورکړی دئشهرت 
خهجاپان د اداري  شېوې ې وکړي      .پې

  
 په اقتصادي برخه کي  د خپل   مليونو نفوس په درلودلو سره دجمعيت د لحاظه د نړۍ لسم هيواد دئ خو١٢٨جاپان د 

  ځان تثبيت  ي برتره  اقتصادي قدرت په حيث ناوپه  آسيا کي د لومړ  له پلوه د نړۍ  دوهم توليداتوناخالصه کورني 
ولنيزو دغه هيوادکړی دئ، ه ځلولی دئ،   په نورو سياسي،  ي ساحو کي   هم خپل ځان    . او فرهن

  
ړه  ړه ک وه خوينو خوا نيولېقد متفکي جاپان په لومړۍ نړۍ واله ج د متفقينو پر ضد بيا ي  په دوهمه نړۍ واله ج

ېدئ  ړې نه وروسته  په آرام اوقيانوس دغه هيواد. جن په  .  رکړل زيات متصرفات د السه وکي د يوې اوږدې ج
ړه کي د جاپان  ارونو ا او ناکاساکي  په هيروشيمد دوهمه نړۍ واله ج د   لخوا امريکا د دلومړي ځل د پاره  کي  

م بم استعمال سو چي لويه انسا تهني فاجعه يې ا  دغه هيواد د خپل صنعتي د امريکا تر اشغال وروسته.   کړه را مين
نشيل خاوند دئاو نن د نړۍ د خورا لویلوری وواهه پرمختيا   د امريکا پوځي اډې ال اوس هم په جاپان . اقتصادي پو

ت   .نو خالف په دې هيواد کي مېشته ديکي ددې هيواد د ولسونو د غو
  

هجاپان ي)وريتامپرا( پادشاهي   مشروطه يو هم  که  امپراتور خو ،  هيواد دئ او پاچا يې د امپراتور په نامه يادي
 د جاپان   ، ولييکاره کو ځان تو کي خپل اپه سياسي مناسبتشريفاتي  او پخپله اجرائيوي قدرت نه لري  يوازي 
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ي او  سمبولد  حدت هيواد د ملي و خپل د  امپراطورخلک  د خلکو    په حقيقت کي دغه هيواد  .ي کو يې وی  درنا 
ا يد    .کل سوي  صدراعظم لخوا اداره کي

  
ولنه   جاپاني   په ډېر محبت سره کوي او هغه  د  پالنه او رواجو عنعنوخپلو  د او دستور ، دود د خپل  د يوه سره 

ولنيز ژوند يوه  نه بېلېدونکې او   خپل ړتياخورا مهمه   بدلون  هغه ته  په اساني سره اجازه نه ورکوي  ؛ بولي    ځان
ي  جاپان د چيئ په همدې علت د  . ورکړي  کار او مساوي حقوقو  د نارينه وو سره د   ال اوس هم فکر کوي چي 

خه ت ځان رسولته  و سره سره نن په  دې هيواد  کي .غواړيېرېدل د سختو دورانو ولو پرمخت  د جاپان د 
خه اطاعت وکړي او پريکړي يې  د سړيانو کار دئ  او اکمه ده پدرساالري ح  په جاپان کي . ي بايد د هغوی  
ي د سر د را پورته کېدو و ته په ندرت سره سياستمداره   ه  د موکه ورکول کي ي يوازي په سلو کي پن  ،  

ل.  لري يو کي ځایچوکپه قانون جوړولو  ت  د کور د باندي خو د کار په عرصه کي په سلو کي   مصروفه ديوې
وونکېزياترههغه هم چي  راني دي ميخانيکاني، د مغازوخر ي ردې عادي کار ي و ته  ځيني شرکتون. او د  ه بيا 

  .اصًال کار نه ورکوي
  

ولو لوړ رقم  ځانته  د لوستلو په عادت کي د نړۍ  وجاپانيان  د ورځپاڼ لی دئ  تر  ي  .   ي چي ل داسي حالت  پې
و کسانو کي دي دوه تنه  ورځپاڼه ونه لولي  ت . په پن لوې يي چي جاپانيان په ورځ کي ال اقل  رسمي احصائيه 

خه پر وخت باندي خبرېدل وهغوی و    . ته د يوه عادت په  حيث  پاتي دئدقيقې ورځپاڼه لولي او دا لوستل او د پي
  

ړې را وروسته ليکل  سوی دئ ، د عقيدې او بيان آزادي يې منلې او د مطبوعاتو د د جاپان اساسي قانون چي د ج
 ان ځيني ،  دييخه برخمناو اعتبار  ورځپاڼي په دې هيواد کي د خورا لوړ نفوذ نن   جاپاني. حرکت ضمانت  کوي

ي چي په هغه کي   جاپان  ته ال ووختونه   .يي  بابايي کو ورځپاڼ  د يوه داسي هيواد  نوم ورکول کي
  
ولو اتباعو الس رسي او د هغوی د نظرياتو خپرول ددې هيواد په  جاپان کي د چاپ او د بيان آزادي، و خبرو ته د 

ي  ل کي خه  ، . درسنيو د حقه حقوقو  رني لوېوزوني، د خبري آژانسو، ان د جاپان رسن يوه پراخه راډيويي، 
د .   په بېالبېلو عرصو کي خپروني کوي ساتلې  ده اوورځپاڼو او مجلو يوه منظمه  مجموعه په خپل ځان کي  فعاله

ولني  د عموميجاپاني وونه  کي او حتی ددې هيواد د دولتو پر سرنافکارو په تنظيم او    موډرني رسن د  وشت الر
 چي  د جاپان رسن په خلکو او دولت کي ځان   يوې داسي  مرتبې ته رسولی  دئ . باندي خورا زيات  نقش لوبوي

ولنيزو چارو په اړه  نظر سنج سازماندهي کوي   دغه د نظر سنجيو  نتيجې . په هرو دوو هفتو کي د سياسي او 
رځيزياتره  په هيواد کي د ولو رسني.   زياتو سياسي  پريکړو منشأ  و په همدې چوکاټ کي  ده چي  جاپان د نړۍ د 

رځېدلی دئ   .د پاره يو مهم  هدف 
  

ي  چي هره يوه يې ١٢٢معًا په جاپان کي ج ول هيواد په سطحه چاپي ه يې سراسري او د  ي چي پن  ورځپاڼي خپري
لويزوني شبکې سره تړلي دي چي يوميوري  ورځپاڼه د  لوېزوني شبکې سر تړاو لري » نيپون« د يوې    .د 

  
ي چي په دې جمله ميليونه زياتي ٧٢دورځي تر په دې هيواد کي  ازي د   ميليونه نسخې يو١۵ ي  کې ورځپاڼي چاپي

وله نړۍ کي په     چي يپه برخه د  The Yomiuri Shimbun) ( ورځپاڼه  نومې يوميوري شمبونهمدې  دا رقم  په  
ه يوه لوړه شمېره  ده رد يوميوري شيمبون ورځپاڼ. بې ساری تو ي  کيه په دوه وخته ، سهار او مازي ددې .  خپري

يلس ميليونه نسخ تيراژ ي سهارنئ  يوازورځپاڼي  ه د و ته رسي  ژورنال، ريوال اس چي دغه رقم په مجموعي تو
  ورځپاڼو د تيراژ  نه مشهوره  د ينډارو اايمز راف، ليلی ډايمز، آنجلس  ، لسسون پايمز، واشننيويورک 
يځپاڼه  د نفوسو  وهر دوو  تنوته  يوه ور  ورځپاڼيد جاپان په واقعيت کي . زيات دئ  د يوميوري شيمبون .رسي
رو په قشر پوري اړه لري او په حقيقت کورځپاڼه   د جاپان  هم  ددغي  ورځپاڼي اصلي مخاطباني د جاپان د کسب

  .دوهم نسل تشکيلوي
  

وله ورځپاڼه دغه  نوري  په جاپان کي  او يوميوري شيمبون ورځپاڼهد . نړۍ کي يکه  تازه او بې سياله ده په 
ې کوي٨٠ چي شبکه په واک کي لرييوه لويه او مجهزه  د توزيع پاڼي ورځ د جاپان زياتره  .  زره تنه کار پک

ون ک ي وونکي لري چي ورځپاڼي  په خپل کور او دفتر کي ورځپاڼي مياشتني  لورو . ورته رسي دغه ورځپاڼه  په 
ي  چي  د   رو١٠غولپيکره او خورا  مجهزو چاپخانو کي  چاپي وله نړۍ  شخصي طيارو په ذريعه په  ځان جاپان او 

ي   .کي توزيع کي
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ه د يوميوري ډېلي ورځپاڼهد يوميوري شرکت ولو لوي Yomiuri Daily ، همدا رن ريزي ژبي  چي د جاپان تر  ه ان
ه  نوموړی. ور ځپاڼه ده چاپوي  از راز ر  شرکت  ددې نه عالوه  نوري هفته ايزي او مهالن مجلې او همدارن
  .کتابونه هم خپروي

  
ور ورته دچيانو د ژوند و ادامې تهر جا دورځپاڼو ته هماغه و جاپانيان  ه   ي چي په تيرو پېړيو  کارنامو په  ستر

 ١٨۶٨په دې هيواد کي چاپي خپروني د .  خبرونه اورول  و خلکو ته په لوړ آوازله رويه کاغذي ورقويې د به کي 
    .ي ديباب   سو راهيسي

الو د دلوستلود الري د  ورځپاڼي «   ته يوميوري شيمبون  کيپه جاپاني ژبه د نوم  يوه   دداسي ده،مانا په » خر
ودلو وجه په واقعيت ک اودود ی هغه پخواند خبري ژوند  د جارچيانو په جاپان کيه چيو داياې  ا چي د توکو

 د پيسو په بدل کي به يې و يچ دغه شېوه . يل س وسات  ژوندۍ هغه،په عصر کې رواج درلود )١٨۶٧ -١۶٠٣(
وين، د ورځ لوستلې پاڼي  په لوړ آواز  چاپي خبري    وسيله د جارچيانوپه خلکو ته  و ته ،و پي  خبرونو او مهمو پي

ه  انعکاس ورکاوهبه    .يې په همدې تو
  

خه خپلي خپروني اغه لومړيو وختوم   دهيوميوري شيمبون  هماغسي او ي وېي مرسته  پيل کړ ددولت په مال 
ي   .ې وه او مالتړ کوونک نظريو طرفداره ددولت د    د خبرونو، ي يې  په متن کدغه ورځپاڼه چي په يوه رن خپري

ې   الب همورزش، سياست، علم او تکنالوجی، هنر اوسينما سربېره  نور بېالبېل مط   . ديسويرا غون پک
 

د  د دغه ورځپاڼي چلوونکيپه دې نکته کي غ سوی دئ چي  راز رياليتوب لومړنیلونکو د بددې ورځپاڼي د چ
ه وخت  دورځپاڼي . لري کامله  آشنايي بازار  د ژبي سره  ي  چي   مطبوعاتي کهنه پيخه چلوونکي په دې پوهي

ر د ورځپاڼي بازار ته والړسي او په هغه کي د ه  مالي سوړي پاره    .پيدا کړي) سوړس( ن
  

د ميجي په عصر «   يوه سي ډي هم و بازار ته را وايستله چي نوم يېيوميوري شيمبون په نوامبر کي ١٩٩٩کال د 
ولو مقالو او په دې ورځپاڼه کي د .  وو » يوميوري شيمبونکي  دغه سي ډي  په واقعيت کي  د ميجي د عصر  د 
 يوه ورځپاڼه دي د تصاويرو او مقالو د دا لوموړی ځل وو چي. ی دئ اوير و يو مکمل  آرشيف را غون کړتص

الي منبع جوړ ددې نه وروسته دغي ورځپاڼي د خپل  نشراتي بهير په لړ کي  يو . ي کړه ېړونو دپاره داسي يو ډيج
ېړونکو د پاره اني  د ورځپاڼي د    .يي د عرضه کړ همزيات  شمېر نوري سي ډۍ 

  
ه هم د جاپان   خه  استفاده  د ه ورځپاڼي وايي د زړېدو په حال کي د  چيد نفوسو هغه لويه برخهکه  رن   ، او د ان
  دې کار په ځوان نسل کي د ورځپاڼو د لوستلو دود په نړۍ واله سطحه  کم کړی دئ چي طبعٌا ،رواجېدو لوری وهي
دي، منفي تأثير  باندي ناوړهد ورځپاڼو پر  تيراژ  بت دغه پروسه   سوکه  اروپا په نس  خو په جاپان کي د امريکا اواي

  . دهروانه 
  

ني  هيوادو  د رسنيو فعاليت داسي ندئد غربيهغې ته ورته  د جاپان  او  چي د هغوی مخاطبان دي فکر وکړي  چي 
ورونه و او حاالتو ان ه   د رسنيو د  مخاطبانو سره.  ي و  بې مدعا وړاندي کهغوی  ته  دخدای د رضا دپاره   د پي  پ

ړه تل دوام دا ځکه چي هغوی تل د خپلو اهدافو د تحقق دپاره د سيالو رسنيو سره د رقابت  او يو د بل سره   لري ،ج
ې باسي او د هغوی په وسيله وخپلو اهدافو ته ځان و  و مخاطب په ځان پسې راک ړې په حال کي دي  تر د ج

ه  يې لومړيتوب . رسوي  ر دئدغه اهداف مسلمًا مادي   د مخاطبانو په فکر کي د تغير   همکي   خو په  سياسي ډ
ي. پر مخ بيايياو بدلون د را وستلو هدف  ه ي چي غواړي په ملتو کي يو فرهن له مين هدفونه  هم لرکله فرهن

ه رسن تل  د خپل  هدف د پاره . يج کړي  خپل خاص فرهن  رايوسي او پر  ځای يې  هم  په خپلو کي او په دې تو
ړې او   رقابت په حال کي ديو سره هم د خپلو مخاطبان   .د ج
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