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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ اوورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ )(١٨
ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن ورځﭙﺎڼﻪ
د ﺟـﺎﭘـﺎن
» ﻳـﻮﻣﻴـﻮري ﺷﻴﻤﺒـﻮن « ورځﭙـﺎڼـﻪ

ﭘﻪ ﻮﮐﻴﻮ ﮐﻲ د ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻤﺒﻮن ﻣﺮﮐﺰﯼ دﻓﺘﺮThe Yomiuri Shimbun

ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن د ﺟﺎﭘﺎن ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ډﯦﺮﻩ ﭘﺨﻮاﻧ او د ﻧ ۍ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺗﻴﺮاژﻩ ور ﭙﺎ ﻪ دﻩ ﭼﻲ د ﺟﺎﭘﺎن ﭘﻪ
ﻮﮐﻴﻮ،اوﺳﺎﮐﺎ ،ﻓﻮﮐﻮﮐﺎ او د ﺟﺎﭘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻋﻤﺪﻩ او ﻣﻬﻤﻮ ﺎرو ﮐﻲ ﺳﻬﺎر او ﻣﺎزدﻳ ﺮ ﺥﭙﺮﻳ ي  .دﻏﻪ ور ﭙﺎ ﻪ ﭘﻪ
ﮐﺎل  ١٨٧۴ﮐﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮﯦﺪﻩ او درﺳﺖ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ اﺳﺎس اﻳ ﻮدل ﺳﻮﯼ دئ ﭼﻲ د ﻣﻴﺠﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ د ﺟﺎﭘﺎن
د ﻮﻟﻨﻲ د ﻣﻮډرﻧﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﻲ د ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن ﭘﻪ ون ﭘﻨ ﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ور ﭙﺎ ﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐ ﻟﯥ  .هﻐﻪ
ﻧﻮري ﻠﻮر ور ﭙﺎ ﻲ د ﺁﺳﺎهﻲ ﺷﻴﻤﺒﻮن ور ﭙﺎ ﻪ  ،Asahi Shimbunﻣﯧﻨﻴﭽﻲ ﺷﻴﻤﺒﻮن  ،Mainichi Shimbunﻧﻴﻬﻮن
ﮐﻴﺰﯼ ﺷﻴﻤﺒﻮن  ،Nihon Keizai Shimbunاو ﺳﻨﮑﻲ ﺷﻴﻤﺒﻮن  Sankei Shimbunﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي چﻲ هﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ځﺎﻧﺘﻪ
ﻟﻮﯼ اداري ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او ﭘﺮاخ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ،ﻠﻮﻳﻮزوﻧﻲ او ﺗﺠﺎرﺗﻲ د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟﻮﯼ ﺑﺰﻧﺲ او ﮐﺎر وﺑﺎر ﻟﺮي .
ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ ﻟﻮﻣړۍ ورځﭙﺎڼﻪ ﻳﻮازي  ١۵٠ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا چﺎپ ﺳﻮﯦﺪﻩ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﺪت ﮐﻲ د ورځﭙﺎڼﻮ ﺗﻨﻮع او د هﻐﻮﯼ
ﺗﻴﺮاژ ﺑﯧړﻧی ﭘﺮﻣﺨﺘ درﻟﻮدﻟﺊ  .ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ورځﭙﺎڼﻮ ډﻳﺮي دﻳﺪﻧ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺮې اﻳ ﻲ دي ﺧﻮ د ﺟﺎﭘﺎن د ورځﭙﺎڼﻮ او د هﻴﻮاد
د ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ د چ ﮑﻲ ودي او ﻏﻮړﯦﺪو دوران ددوهﻤﻲ ﻧړۍ واﻟﻲ ﺟ ړې د ﺧﺘﻤﯧﺪو را وروﺳﺘﻪ ﺷﺮوع ﮐﻴ ي ،دا
هﻐﻪ وﺧﺖ وو چﻲ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺮﯼ او ﭘﺮ ﻧﻮرو هﻴﻮادو ﺑﺎﻧﺪي د ﻟ ﮑﺮ ﮐﺸﻴﻮ ﻣﻔﮑﻮرﻩ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﯥ وﻩ .
ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎن ﺥﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ ﻧﻴﭙﻮن ﮐﻮﮐﻮ /ﻳﺎ ﻧﻴﻬﻮن ﮐﻮﮐﻮ Nippon-kuku / Nihon-kukuواﻳﻲ ﭼﻲ »د ﻟﻤﺮ د راﺥﺘﻮ ﻣ کﻪ «
) (Land of the Rising Sunﺏﻠﻞ ﮐﻴ ي  .ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﻲ هﻢ د ﻏﻪ هﻴﻮاد د ﺁﺳﻴﺎ او د ﻧ ۍ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻳﻨﻪ هﻴﻮاد دئ  .دﻏﻪ
د ځﻼﻧﺪﻩ ﻟﻤﺮ هﻴﻮاد چﻲ د زﻳﺎﺗﻮ ﺟﺰﻳﺮو ﺨﻪ ﺟﻮړ دئ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻳﯥ د ﻪ اداري ﻧﻈﻢ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ځﺎﻧﺘﻪ زﻳﺎت
ﺷﻬﺮت ورﮐړﯼ دئ ،ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ هﻴﻮادوﮐﻲ ډﯦﺮ داﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ رهﺒﺮان ﺳﺘﻪ چﻲ ﺗﻼښ ﮐﻮي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ هﻴﻮادو ﮐﻲ د
ﺟﺎﭘﺎن د اداري ﺷﯧﻮې ﺨﻪ ﭘﯧ ﯥ وﮐړي.
ﺟﺎﭘﺎن د  ١٢٨ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﻧﻔﻮس ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ دﺟﻤﻌﻴﺖ د ﻟﺤﺎﻇﻪ د ﻧړۍ ﻟﺴﻢ هﻴﻮاد دئ ﺧﻮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ د ﺧﭙﻞ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻪ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻧړۍ دوهﻢ اوﭘﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﮐﻲ د ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺑﺮﺗﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ځﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﮐړﯼ دئ ،دﻏﻪ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻮﻟﻨﻴﺰو ،او ﻓﺮهﻨ ﻲ ﺳﺎﺡﻮ ﮐﻲ هﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻪ ځﻠﻮﻟی دئ.
ﺟﺎﭘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺟ ړﻩ ﮐﻲ د ﻣﺘﻔﻘﻴﻨﻮ ﺧﻮا ﻧﻴﻮﻟﯥ وﻩ ﺧﻮ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺟ ړﻩ ﮐﻲ ﺑﻴﺎ د ﻣﺘﻔﻘﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ
ﺟﻨ ﯧﺪئ  .دﻏﻪ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺁرام اوﻗﻴﺎﻧﻮس ﮐﻲ د ﻳﻮې اوږدې ﺟ ړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ زﻳﺎت ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت د ﻻﺳﻪ ورﮐړل  .ﭘﻪ
دوهﻤﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺟ ړﻩ ﮐﻲ د ﺟﺎﭘﺎن د هﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ او ﻧﺎﮐﺎﺳﺎﮐﻲ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐﻲ دﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﺨﻮا د
ا ﻢ ﺑﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻮ چﻲ ﻟﻮﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻳﯥ را ﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐړﻩ  .د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺮ اﺷﻐﺎل وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ هﻴﻮاد د ﺧﭙﻞ ﺹﻨﻌﺘﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﻮرﯼ وواهﻪ او ﻧﻦ د ﻧړۍ د ﺧﻮرا ﻟﻮﯼ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻮ ﻨﺸﻴﻞ ﺧﺎوﻧﺪ دئ .د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻮځﻲ اډې ﻻ اوس هﻢ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن
ﮐﻲ ددې هﻴﻮاد د وﻟﺴﻮﻧﻮ د ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺧﻼف ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ ﻣﯧﺸﺘﻪ دي.
ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﻳﻮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ )اﻣﭙﺮاﺗﻮري( هﻴﻮاد دئ او ﭘﺎچﺎ ﻳﯥ د اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي ،ﺧﻮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر
ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﻗﺪرت ﻧﻪ ﻟﺮي ﻳﻮازي ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﮑﺎرﻩ ﮐﻮي  ،وﻟﻲ د ﺟﺎﭘﺎن
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٣
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

ﺧﻠک اﻣﭙﺮاﻃﻮر د ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد د ﻣﻠﻲ وﺡﺪت د ﺳﻤﺒﻮل
د ﺎﮐﻞ ﺳﻮي ﺹﺪراﻋﻈﻢ ﻟﺨﻮا ادارﻩ ﮐﻴ ي.

ﻲ او درﻧﺎوﯼ ﻳﯥ ﮐﻮي  .دﻏﻪ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﻲ د ﺧﻠﮑﻮ

ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨﻪ د ﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻞ دود  ،دﺳﺘﻮر او دﺧﭙﻠﻮ ﻋﻨﻌﻨﻮ او رواﺟﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي او هﻐﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﮑﯥ او ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ځﺎﻧ ړﺗﻴﺎ ﺑﻮﻟﻲ ؛ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮي ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن
ﻲ ﻻ اوس هﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي چﻲ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ د ﮐﺎر او ﻣﺴﺎوي ﺡﻘﻮﻗﻮ
ورﮐړي  .ﭘﻪ هﻤﺪې ﻋﻠﺖ دئ چﻲ د ﺟﺎﭘﺎن
ﺗﻪ ځﺎن رﺳﻮل د ﺳﺨﺘﻮ دوراﻧﻮ ﺨﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل ﻏﻮاړي .د ﺟﺎﭘﺎن د ﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻧﻦ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ
ﭘﺪرﺳﺎﻻري ﺡﺎﮐﻤﻪ دﻩ او ﭘﺮﻳﮑړي ﻳﯥ د ﺳړﻳﺎﻧﻮ ﮐﺎر دئ او ﻲ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮﯼ ﺨﻪ اﻃﺎﻋﺖ وﮐړي  .ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ
ﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺪرت ﺳﺮﻩ د ﺳﺮ د را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﻣﻮﮐﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ ي  ،ﻲ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ ﭘﻨ ﻪ د
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪارﻩ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ چﻮﮐﻴﻮ ﮐﻲ ځﺎﯼ ﻟﺮي .ﺧﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻋﺮﺹﻪ ﮐﻲ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ ﻠﻮﯦ ﺖ د ﮐﻮر د ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺼﺮوﻓﻪ دي
چﻲ هﻐﻪ هﻢ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻴﺨﺎﻧﻴﮑﺎﻧﻲ ،د ﻣﻐﺎزوﺧﺮ ﻮوﻧﮑﯥ او د ﻴ ﻲ ردې ﻋﺎدي ﮐﺎر ﺮاﻧﻲ دي .ځﻴﻨﻲ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻮ ﺗﻪ
ﻼ ﮐﺎر ﻧﻪ ورﮐﻮي.
اﺹ ً
ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎن د ورځﭙﺎڼﻮ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻋﺎدت ﮐﻲ د ﻧړۍ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮړ رﻗﻢ ځﺎﻧﺘﻪ ﻠی دئ  .ﻟ داﺳﻲ ﺡﺎﻟﺖ ﭘﯧ ﻴ ي چﻲ
ﭘﻪ ﭘﻨ ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻲ دي دوﻩ ﺗﻨﻪ ورځﭙﺎڼﻪ وﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ  .رﺳﻤﻲ اﺡﺼﺎﺋﻴﻪ ﻴﻲ چﻲ ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎن ﭘﻪ ورځ ﮐﻲ ﻻ اﻗﻞ ﻠﻮﯦ ﺖ
دﻗﻴﻘﯥ ورځﭙﺎڼﻪ ﻟﻮﻟﻲ او دا ﻟﻮﺳﺘﻞ او د ﭘﻴ ﻮ ﺨﻪ ﭘﺮ وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﺧﺒﺮﯦﺪل وهﻐﻮﯼ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ ﻋﺎدت ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﭘﺎﺗﻲ دئ.
د ﺟﺎﭘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن چﻲ د ﺟ ړې را وروﺳﺘﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮﯼ دئ  ،د ﻋﻘﻴﺪې او ﺑﻴﺎن ﺁزادي ﻳﯥ ﻣﻨﻠﯥ او د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د
ﺡﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮي .ﻧﻦ ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ د ﺧﻮرا ﻟﻮړ ﻧﻔﻮذ او اﻋﺘﺒﺎر ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﻲ دي ،ان ځﻴﻨﻲ
وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻻ و ﺟﺎﭘﺎن ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ داﺳﻲ هﻴﻮاد ﻧﻮم ورﮐﻮل ﮐﻴ ي چﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ د چﺎپ او د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ،و ﺧﺒﺮو ﺗﻪ د ﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻻس رﺳﻲ او د هﻐﻮﯼ د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول ددې هﻴﻮاد
درﺳﻨﻴﻮ د ﺡﻘﻪ ﺡﻘﻮﻗﻮ ﺨﻪ ﻞ ﮐﻴ ي  .د ﺟﺎﭘﺎن رﺳﻨ ﻳﻮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ راډﻳﻮﻳﻲ ،ﻠﻮﯦﻮزوﻧﻲ ،د ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺴﻮ ،اﻧ ﺮﻧﻴ ،
ورځﭙﺎڼﻮ او ﻣﺠﻠﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﮐﻲ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﺎﺗﻠﯥ دﻩ او ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻋﺮﺹﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﮐﻮي .د
ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ﻣﻮډرﻧﻲ رﺳﻨ د ﻮﻟﻨﻲ د ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﮑﺎرو ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﻻر ﻮوﻧﻪ ﮐﻲ او ﺡﺘی ددې هﻴﻮاد د دوﻟﺘﻮ ﭘﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺎﻧﺪي ﺧﻮرا زﻳﺎت ﻧﻘﺶ ﻟﻮﺑﻮي .د ﺟﺎﭘﺎن رﺳﻨ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او دوﻟﺖ ﮐﻲ ځﺎن ﻳﻮې داﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﻪ رﺳﻮﻟی دئ چﻲ
ﭘﻪ هﺮو دوو هﻔﺘﻮ ﮐﻲ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻮﻟﻨﻴﺰو چﺎرو ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﮐﻮي  .دﻏﻪ د ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻮ ﻧﺘﻴﺠﯥ
زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﻲ د زﻳﺎﺗﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮﻳﮑړو ﻣﻨﺸﺄ ﺮځﻲ .ﭘﻪ هﻤﺪې چﻮﮐﺎټ ﮐﻲ دﻩ چﻲ ﺟﺎﭘﺎن د ﻧړۍ د ﻮﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ
د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ هﺪف ﺮځﯧﺪﻟی دئ.
ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ ﺟﻤﻌًﺎ  ١٢٢ورځﭙﺎڼﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي چﻲ ﭘﻨ ﻪ ﻳﯥ ﺳﺮاﺳﺮي او د ﻮل هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ چﺎﭘﻴ ي چﻲ هﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ
د ﻳﻮې ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ دي چﻲ ﻳﻮﻣﻴﻮري ورځﭙﺎڼﻪ د » ﻧﻴﭙﻮن« د ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﺳﺮ ﺗړاو ﻟﺮي .
ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ دورځﻲ ﺗﺮ  ٧٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﻲ ﯥ ورځﭙﺎڼﻲ چﺎﭘﻴ ي چﻲ ﭘﻪ دې ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻲ  ١۵ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﯥ ﻳﻮازي د
هﻤﺪې ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻤﺒﻮن ﻧﻮﻣﯥ ورځﭙﺎڼﻪ )  (The Yomiuri Shimbunﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ دي چﻲ دا رﻗﻢ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﭘﻪ
ﺑﯥ ﺳﺎرﯼ ﺗﻮ ﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺷﻤﯧﺮﻩ دﻩ .د ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ دوﻩ وﺧﺘﻪ  ،ﺳﻬﺎر او ﻣﺎزﻳ ﺮ ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي  .ددې
ورځﭙﺎڼﻲ ﻳﻮازي ﺳﻬﺎرﻧﺊ ﺗﻴﺮاژ ﻟﺲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴ ي چﻲ دﻏﻪ رﻗﻢ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺗﻮ ﻪ د وال اﺳ ﺮﻳ ژورﻧﺎل،
ﻧﻴﻮﻳﻮرﮎ ﺎﻳﻤﺰ ،واﺷﻨ ﻦ ﭘﻮﺳ  ،ﻟﺲﺁﻧﺠﻠﺲ ﺎﻳﻤﺰ ،ډﻳﻠی ﻠ ﺮاف ،ﺎﻳﻤﺰ او ﺎرډﻳﻦ د ﻣﺸﻬﻮرﻩ ورځﭙﺎڼﻮ د ﺗﻴﺮاژ ﻧﻪ
زﻳﺎت دئ .ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ د ﺟﺎﭘﺎن ورځﭙﺎڼﻲ د ﻧﻔﻮﺳﻮ وهﺮ دوو ﺗﻨﻮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ورځﭙﺎڼﻪ رﺳﻴ ي .د ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن
ورځﭙﺎڼﻪ د ﺟﺎﭘﺎن د ﮐﺴﺒ ﺮو ﭘﻪ ﻗﺸﺮ ﭘﻮري اړﻩ ﻟﺮي او ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﻲ ددﻏﻲ ورځﭙﺎڼﻲ اﺹﻠﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن هﻢ د ﺟﺎﭘﺎن
دوهﻢ ﻧﺴﻞ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.
دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻳﮑﻪ ﺗﺎزﻩ او ﺑﯥ ﺳﻴﺎﻟﻪ دﻩ .د ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن ورځﭙﺎڼﻪ او ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ ﻧﻮري
ورځﭙﺎڼﻲ د ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ او ﻣﺠﻬﺰﻩ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻪ واﮎ ﮐﻲ ﻟﺮي چﻲ  ٨٠زرﻩ ﺗﻨﻪ ﮐﺎر ﭘﮑ ﯥ ﮐﻮي  .د ﺟﺎﭘﺎن زﻳﺎﺗﺮﻩ
ورځﭙﺎڼﻲ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ ون ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺮي چﻲ ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر او دﻓﺘﺮ ﮐﻲ ورﺗﻪ رﺳﻴ ي  .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ ﻠﻮرو
ﻏﻮﻟﭙﻴﮑﺮﻩ او ﺧﻮرا ﻣﺠﻬﺰو چﺎﭘﺨﺎﻧﻮ ﮐﻲ چﺎﭘﻴ ي چﻲ د  ١٠ځﺎﻧ ﺮو ﺷﺨﺼﻲ ﻃﻴﺎرو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن او ﻮﻟﻪ ﻧړۍ
ﮐﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﻴ ي.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٣
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

د ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﺮﮐﺖ ،هﻤﺪا رﻧ ﻪ د ﻳﻮﻣﻴﻮري ډﯦﻠﻲ ورځﭙﺎڼﻪ  Yomiuri Dailyچﻲ د ﺟﺎﭘﺎن ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ اﻧ ﺮﻳﺰي ژﺑﻲ
ور ځﭙﺎڼﻪ دﻩ چﺎﭘﻮي .هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺷﺮﮐﺖ ددې ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ﻧﻮري هﻔﺘﻪ اﻳﺰي او ﻣﻬﺎﻟﻨ ﻣﺠﻠﯥ او راز راز
ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ هﻢ ﺧﭙﺮوي.
ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎن و ورځﭙﺎڼﻮ ﺗﻪ هﻤﺎﻏﻪ د ﺟﺎرچﻴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ و اداﻣﯥ ﺗﻪ د ورﺗﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻮر ي چﻲ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﭘﯧړﻳﻮ
ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﮐﺎﻏﺬي ورﻗﻮ ﻟﻪ روﻳﻪ و ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﺁواز ﺧﺒﺮوﻧﻪ اورول .ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ چﺎﭘﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ د ١٨۶٨
راهﻴﺴﻲ ﺑﺎب ﺳﻮي دي.
ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ژﺑﻪ ﮐﻲ ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن ﺗﻪ » دﻟﻮﺳﺘﻠﻮد ﻻري د ورځﭙﺎڼﻲ د ﺧﺮ ﻼو « ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ دﻩ ،دداﺳﻲ ﻳﻮﻩ ﻧﻮم د
اﯦ ﻮدﻟﻮ وﺟﻪ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ داوﻩ چﻲ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ د ﺟﺎرچﻴﺎﻧﻮ د ﺧﺒﺮي ژوﻧﺪ هﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧی دود چﻲ د ﺗﻮﮐﻮ ﺎوا
) (١٨۶٧ -١۶٠٣ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﯥ رواج درﻟﻮد ،هﻐﻪ ژوﻧﺪۍ وﺳﺎﺗﻞ ﺳﻲ .دﻏﻪ ﺷﯧﻮﻩ چﻲ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ و
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺟﺎرچﻴﺎﻧﻮﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ چﺎﭘﻲ ﺧﺒﺮي ﭘﺎڼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﺁواز ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ ،د ورځﻨﻴﻮ ﭘﻴ ﻮ ،ﺧﺒﺮوﻧﻮ او ﻣﻬﻤﻮ ﭘﻴ ﻮ ﺗﻪ
ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗﻮ ﻪ اﻧﻌﮑﺎس ورﮐﺎوﻩ.
ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن دهﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ وﺧﺘﻮ ﺨﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ددوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړي وې او هﻤﺎﻏﺴﻲ
ددوﻟﺖ د ﻧﻈﺮﻳﻮ ﻃﺮﻓﺪارﻩ او ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﯥ وﻩ .دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻪ چﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ رﻧ ﺧﭙﺮﻳ ي ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﻲ ﻳﯥ د ﺧﺒﺮوﻧﻮ،
ورزش ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ او ﺗﮑﻨﺎﻟﻮﺟی ،هﻨﺮ اوﺳﻴﻨﻤﺎ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﻧﻮر ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ هﻢ ﭘﮑ ﯥ را ﻏﻮﻧ ﺳﻮي دي.
ددې ورځﭙﺎڼﻲ د چﻠﻮﻧﮑﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﻮﻣړﻧی راز ﭘﻪ دې ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻲ ﻏ ﺳﻮﯼ دئ چﻲ د دﻏﻪ ورځﭙﺎڼﻲ چﻠﻮوﻧﮑﻲ د
ﺑﺎزار د ژﺑﻲ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻟﺮي .دورځﭙﺎڼﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﻴﺨﻪ چﻠﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ دې ﭘﻮهﻴ ي چﻲ ﻪ وﺧﺖ
ﺑﺎزار ﺗﻪ وﻻړﺳﻲ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ دورځﭙﺎڼﻲ د ﭘﺎرﻩ ﺮﻧ ﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻮړي ) ﺳﻮړس( ﭘﻴﺪا ﮐړي.
د ﮐﺎل  ١٩٩٩ﭘﻪ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮐﻲ ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن ﻳﻮﻩ ﺳﻲ ډي هﻢ و ﺑﺎزار ﺗﻪ را واﻳﺴﺘﻠﻪ چﻲ ﻧﻮم ﻳﯥ» د ﻣﻴﺠﻲ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ
ﮐﻲ ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن « وو .دﻏﻪ ﺳﻲ ډي ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ د ﻣﻴﺠﻲ د ﻋﺼﺮ د ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺎﻟﻮ او ﭘﻪ دې ورځﭙﺎڼﻪ ﮐﻲ د
ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻳﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﺁرﺷﻴﻒ را ﻏﻮﻧ ﮐړﯼ دئ  .دا ﻟﻮﻣﻮړﯼ ځﻞ وو چﻲ ﻳﻮﻩ ورځﭙﺎڼﻪ دي د ﺗﺼﺎوﻳﺮو او ﻣﻘﺎﻟﻮ د
ﯧړوﻧﻮ دﭘﺎرﻩ داﺳﻲ ﻳﻮ ډﻳﺠ ﺎﻟﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻮړﻩ ﮐړي  .ددې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻲ ورځﭙﺎڼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻧﺸﺮاﺗﻲ ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﻲ ﻳﻮ
زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮري ﺳﻲ ډۍ ﺎﻧﻲ د ورځﭙﺎڼﻲ د ﯧړوﻧﮑﻮ د ﭘﺎرﻩ هﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐړي دي.
ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ د
ﮐﻪ ﻪ هﻢ د ﺟﺎﭘﺎن د ﻧﻔﻮﺳﻮ هﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ چﻲ ورځﭙﺎڼﻲ واﻳﻲ د زړﯦﺪو ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﻲ دﻩ ،او د اﻧ ﺮﻧ
رواﺟﯧﺪو ﻟﻮرﯼ وهﻲ ،دې ﮐﺎر ﭘﻪ ځﻮان ﻧﺴﻞ ﮐﻲ د ورځﭙﺎڼﻮ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ دود ﭘﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﮐﻢ ﮐړﯼ دئ چﻲ ﻃﺒﻌٌﺎ
د ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﺮ ﺗﻴﺮاژ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﺎوړﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺄﺙﻴﺮ اﻳ دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ او اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻮﮐﻪ
رواﻧﻪ دﻩ.
د ﺟﺎﭘﺎن او هﻐﯥ ﺗﻪ ورﺗﻪ د ﻏﺮﺑﻲ هﻴﻮادو د رﺳﻨﻴﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺳﻲ ﻧﺪئ چﻲ د هﻐﻮﯼ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دي ﻓﮑﺮ وﮐړي چﻲ ﻨﻲ
هﻐﻮﯼ ﺗﻪ دﺧﺪاﯼ د رﺿﺎ دﭘﺎرﻩ د ﭘﻴ ﻮ او ﺡﺎﻻﺗﻮ اﻧ ﻮروﻧﻪ ﺑﯥ ﻣﺪﻋﺎ وړاﻧﺪي ﮐﻮي  .د ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د رﺳﻨﻴﻮ ﭘ ﻪ
ﺟ ړﻩ ﺗﻞ دوام ﻟﺮي  ،دا ځﮑﻪ چﻲ هﻐﻮﯼ ﺗﻞ د ﺧﭙﻠﻮ اهﺪاﻓﻮ د ﺗﺤﻘﻖ دﭘﺎرﻩ د ﺳﻴﺎﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ د رﻗﺎﺑﺖ او ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
د ﺟ ړې ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﻲ دي ﺗﺮ ﻮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﺴﯥ راﮐ ﯥ ﺑﺎﺳﻲ او د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺧﭙﻠﻮ اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ځﺎن و
رﺳﻮي  .دﻏﻪ اهﺪاف ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﻣﺎدي ﻪ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دئ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډ ﺮ ﮐﻲ هﻢ د ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻲ د ﺗﻐﻴﺮ
او ﺑﺪﻟﻮن د را وﺳﺘﻠﻮ هﺪف ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ .ﮐﻠﻪ ﻓﺮهﻨ ﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ هﻢ ﻟﺮي چﻲ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﻣﻠﺘﻮ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻓﺮهﻨ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ
ﻳﻮﺳﻲ او ﭘﺮ ځﺎﯼ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﻓﺮهﻨ راﻳﺞ ﮐړي  .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ رﺳﻨ ﺗﻞ د ﺧﭙﻞ هﺪف د ﭘﺎرﻩ هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻲ او
هﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟ ړې او رﻗﺎﺑﺖ ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﻲ دي.
ﭘﺎﯼ
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ او ﻣﻨﺎﺑﻊ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Yomiuri_Shimbun
/http://www.yomiuri.co.jp
http://www.yomiuri.co.jp/dy
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