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و شميره   ٤تر 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

  ديرشمه کال د جنوري ٢٠١٠د                                                                                      هدايت اهللا هدايت
  

  BBC)٩(ورځپاڼو پېژندنه  د نړۍ د وتلو رسنيو او
   

  ۍد بـي بـي سـي خـبري رسـن
  

 
(British Broadcasting Corporation - BBC)  

  
لوېزون ، موسيقي او په مپه نړۍ کي نن مطبوعات، خبري آژانسونه، راډيو،  رن وله ډله ، سينما، ان ه  جموعي تو

ي ته د  هغویپه خاطري  پوهاودائزه رسنۍ د خلکو دغه . وسيله ده دپاره خورا کارنده  رسولوومعلومات دخپلي خو
   او تفريحي کړنيعلمي السته راوړنه او هر بل ذوقي، يوه  نظر، يوه مفکوره خبر، يو کوالی سي يورسانه ای وسيلې

د    حتی ددې واک لري چي و يوه ناسم عمل ته؛ اويا هغه  محوه کړيځای د خلکو په ذهنيتو کي سرهپه آساني 
  . کړي خواته رهي او هرج و مرج  تخريب   د   او روا عمل سالم يوورکړي او يا روی مشروعيت 

  
کنالوژی غزېدنه تنوع او  د قسما قسمو تبليغاتوکي ډله ائزه رسنيو نن په  د پرمخت سره يې  داسي يوه پديده ده چي د 
کي  وده کړې اوسمه  وله  د م  د  ال نوره  هم  بيايده دا چي دغه پد. ستېده  خپل پو الندي  راو تر يېکره 

 د يوه مسلم حقيقت په حيث ځان نن  تأثير پر عمومي افکارو باندي د هغوی  د نړۍ؛ کېدو په خوا روانه دهموډرنه
ايو هيوادو په د لويو سرمايه دارانو  او  نن د لويو شبکو او د نړۍ  د رسنيو دغه شاني قدرتمنده  موقف.ويتثبيت  ب
تنو په لوري حرکت ورکوي او استعماري هغوی دي چي دغه رسنيو ته د خپلو، دا کي لوېدلی دئالس  د هيوادو  غو

رول اړولو اوپه اذهانو خلکو داو د  په الندي کولو     کار اخلي او اوږدمهاله  کارنده  زياتقدرت تر پوځي   کيلوو کن
  .يو ته ځان ور باندي رسو

  
لوېزون خپرندويه کي نن د بي بي سي د ۍ لړ هه روان دغدر سنيو د پېژندني په هپه   اړهپه شرکت راډيوـ   مؤجزه تو

ه  ويو  لوېزون وروسته  او راډيو.  ږغي  په  ډله ائزه رسنيو کي  و عامه ذهنيت ته د پيغام رسولو او پر هغوی بيا 
ولو مؤثره وسيلې بلل سوي دي  خپل تأثيرباندي د ون په زياتره  هغه هيوادو کي   زموږ د هيواد افغ.  تر  انستان  په 

ولو زيات  محسوس دئات چي  د بېسوادۍ کچه يې لوړه ده نو د هغه اثر  نامه سره زموږ   دبي بي سي  د . تر 
ه ترها آشنا ديدهيواد   کي د دې تيرو دېرشو کلو په   هيواد جن ځپلي  پهبي بي سي  زموږ . عوام او خواص 

يکو بدلونو ړو په دوران کي د پورتني اصل په پلي کولو کډراما تيو او دکورنۍ ج ي، عمده نقش درلودلی  او پاچا 
   .ريزي غوندي مهارت  سره لوبولی دئيې په خپل اناو هغه 

  
لستان کي د يوې خبري ؛ لومړني حروف دي(British Broadcasting Corporation - BBC) چي دبي بي سي  په ان

  شپ غ چي په ځان کي يې جوړه سوه  کي د هغه آنسرسيوم لخوا١٩٢٢ړي ځل د پاره  په  په حيث د لومرسنۍ
ول  تجارتي  Generalکمپنيريک ، جنرال الک Marconi Companyد مارکوني(ه  شرکتوندغه. کړي وهشرکتونه را 

Electric Company،ن بري امسن هوس رو پBritish Thomson-Houston يش  ان ويكو، م -Metropolitanز ړلي
Vickersکمپنۍ برق غرب داو د   Western Electric( لستان کي  ملي خبرو د   د وه چي  په نظر کې لرل  په ان

ېشن  تاسيس  ک د  را په دېخوا  ١٩٢٧ د بي بي  سي دغه اوسنی تشکل  د  .يړخپرېدو لپاره   يوسراسري راډيويي س
ررويال  چي هغه ته پر بنيادـ لوزنامې سلطنتي منشور  شورا  رهبرۍدهغياو    ثبت  سوی دئ يل کېده و هم  چار

لستان  ملکلخوا اد ي چي د ان لورو کالو  د پاره منصوب  ه يېاره کي   . ويد 
  

ر د ې ک تيري شلمي  پېړۍ ددغه چار وسمي لسيزي را په دېخوا هر لس کاله بعد اپ  او بيا د هغه لوزنامې پر ېدله پن
، رسنيو او ورزش دوزارت ترمين کي ٢٠٠٧اساس چي په  لستان د فرهن  په  تنظيم سوه؛ د بي بي سي اود ان

ته»     لوزنامې -منشور «  يوهداسي  ر ډيره ، چي تر هغه پواو   .هوکارنده   جامع او خوانۍ رويال چار



  
 

 
و شميره   ٤تر 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

 

  
رس   »    لوزنامې-منشور« ددې  ي په بي بي چی دئ  ته  سپارل سو(BBC TRUST)عملي اختيار و بي بي سي 
راتيژيک لوری   تعيينوي او .  غړي لري١٢  اوي د تصميم نيولو حاکم نهاد دئسي ک دغه نهاد د بي بي سي س

 چي و ئ په غاړه د(Executive Board) کسيزه اجرائيوي هيئت  ١۶اجرائيوي کردار يې بيا په بي بي سي کي  د يوه 
رس   ت ويي کويبي بي سي  تنه  او ددې ر دبي بي سي .ه د خپلو اجراآتو جواب س غړي دوزيرانو په سپار

  . کار کويه هيواد د ملکې  په انتصاب سر
    
لستان  اړتيا نه   ته  تأسيسو کال تر ورستيو پوري د يوه بين المللي راډيويي چينل  ١٩٣٢   د هغه وخت چارواکود ان

وسوم و نيول  داسي يوتصميچي  وو   مه١٩ په  ډسمبر د ليدله ، بس دهمدې کال  بي بي  سي د «د    تر 
رېزي ژبه هغه هم برخه  ه د بي بي  سي نړۍ وال  په نامه )BBC Empire Service(»    سرويس  دۍامپراطور   په ان

رېوو خپل ريزانو ددغه نوم د .فعاله کړي  وه،  کاد يې ژونو ته چي د هيواد د بانديين مخاطبي ژبزي ان  استعمار  ان
  بي . کړيههېر هغه بيخي  وي  پر ابهته نوم وو، خو ددې شبکې چارواکي نن  ترجيح ورک ډېر کي  يوپه هغه دوران

اکنه بي سي پخپله د دغه   نوم کار  امپرياليستي وجهه چي     نه بولي،   هغه امپرياليستي وجههېده ، يې د ورايه ځني 
ليسي ژبو کسانو ته د، بلل  ساحه   امپراطورۍ هغه د خپلي برتانياهيوادو کي چي بلکه  په هغه  يو والي    هغوی د و ان

يد پاره   ه   و کالو په اوږدو کي، خاصتًا د دوهمي نړۍ والي ج خو. ه ړې د را نيژدې کېدو په  دغه سرويس د 
و وو ت تالښداسي   د  مؤثريت په خاطر کي ددوی د تبليغاتوو ذهنيت   په د عوامومو هيوادو او د متخاصشرايطو  ر

خه پراخه   نوره هم الره  خالصه پري ږدي او ساحه يې ال السوهنو د   خپلهو تهفاهدا  استعماريو و خپلددې الري 
ليسي خپرونوسربېره  بي بي سي د خپلو کي١٩٣٨په  .  کړي رامونه   ور  عربي او هسپانوي ژبو هم  په  ان  پرو
جهاني سرويس    د  د بي بي سيې برخي تهغو د   چارواکوي بي بي سد   وو چي راهيسي   ١٩٨٨ کالد .  ل کړزيات

(BBC World Service) نوم ور کړ  .  
  

لستان د (British Broadcasting Corporation) شبکه يا  تجارتينن د بي بي سي خبري لويوزنيولو  د ان  راډيويي او 
ندني هغه دپر ذهنيتو باندي درسولو او د خلکو   خبرد جوړولو ، د خبر په سر کي شبکواو د آن الين ،  په وجه تاثير 

وله په ي ، بي بي سي   په   ولومشهوره رسنيوپه کتار کي حسابي  هيواد کي د دې نړۍ کي د خورا موډرنه او تر 
رن دالري  خپل لوېزوني او د ان يا پراخ راډيويي،  وله نړۍ کي   ماموريت  خپرندويهمي  د کاله .پر مخ بيايي په 

خه په امريکا زر۶٠   کاناډا  ،ه ساعته برنامې لري، ځيني  بين المللي  تجارتي خدمات  هم لري  چي د هغه د جملې 
خه استفاده دهاود نړۍ په نورو هيوادووکي د بي بي سي د کېبلي    .لوېزون د برنامو 

  
لوېزوني  او  راډيويي دبي بي سي    خو د دې شبکي ،بولي  خبري شبکه ځان  مستقل او بېطرفه تجارتي رسنۍ  

لستان همدا خورا مهمه برخه يعني   د دولت د بهرنيو او د کامنويل د  د بي بي سي د جهاني سرويس برخه يې د ان
ي(Foreign & Commonwealth Office - FCO)ادارې لخوا   د بهرنيو چارو وزارت د اهدافو   چي  پرمخ بېول کي

ي سره سم  فعاليت کوي او د هغوی  لخوا ليسي  . تمويلي  همدغه  اداره  ده چي د ابحارو  په ها  خوا هيوادو کي د ان
و د پراخېدو مسؤليت لري   برخي ته پارلماني   د الري ده  چي  د بي بي سي و جهانيFCOد همدې . دولت د 

خه د  پراخيالبته  کورنۍ .ي ران برابري لوېزوني چينلو  الو او   خپروني يې د تجارتي اعالنو او د خبرو د خر
ي ياستفادې په فيس چلي ي ځيني ترالسه کي  ۴ کال کي ٢٠٠٧ددغي رسنۍ کلنۍ دوراني بودجه  په  .  او درنې 

ه وه٣اعشاريه  رلين پون   . بيليونه س
  

رامو د  لستان د بي بي سي  په خپله  خارجي برخه  کي دخپلو پرو عمومي «توليد او خپرېدو پروسه  د ان
تنو سره سم  تر سره کوي »  ډيپلوماسۍ » بي بي سي  نړۍ وال سرويس« د برتانيا د بهرنيو چارو وزارت د .  د غو
لورو په دې هيو   . کي حسابي  محوري برخومهمواد کي د خپلي عمومي ډيپلو ماسۍ  په 

   
ه چي دهغه په کارولو سره نوې شېوه دداسي  سياست د تحقق د پاره   يوه  عمومي ډيپلوماسي د  هيوادو د خارجي

و د پاره  ددولتو سره د اړيکو پر ځای د  ملتو پر عمومي افکارو باندي ئهدف  داد  و چي   دغه  هيوادونه  دخپلو 
ندني ته   هم  په خپله رسمي  وزارتنيا د بهرنيوچارو برتا د.   ته ځان رسوي  کوي او هغهپاملرنه زياته اثر 

ي پاڼه کي  د عمومي ډيپلوماسۍ تعريف  رني ، په بهرنيو هيوادو کي  د عامه خلکو سره    د کار د طريقې له رويه« ان
  .بيانوي»  و خپلو هدفو ته رسېدل 

  
لستان د دولت او به چيد بي بي سي د نړۍ والي برخي بودجه ي  د ان برخه ، دغه  رنيو چارو د وزارت لخوا تأميني

ي چي لوی سياستونه يې تل د دولتي مسؤلينو  ل کي خه  اه د زيربناوو   په اداري لحاظ د لندن د ډيپلوماسۍ د دست
انو  تر رهبرۍ او نظارت الندي  ييا د هغوی د نمايند  BBC) تير کال د بي بي سي د نړۍ والي برخي . عملي کي



  
 

 
و شميره   ٤تر ٣  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

 

World Service)    ه ٢۶۵کلنۍ بودجه لوېزوني او د بي بي سي، وه ميليونه پون  آن الين  د دغه رقم  ديوې راډيويي، 
ودل د پاره د ته د رسېدو  هدفو لويو و   مسلمًا چي دپاره خورا لوی رقم دئوېسو سر بي بي سي  په واک کي اي

ي او  اجرا سره ددې چي د بي بي سي چارواکي د دې برخي پر استقالل باندي تأکيد کوي خو د بېالبېلو برنامو د. کي
زارۍ و اجرائيوي متصويب  دپاره هغوی ته  ، د عمومي سؤلينو تهضروري ده  چي خپلي طرحي د قانون 

  .ېړني او تائيد دپاره  وړاندي کړيډيپلوماسۍ دخارجه کميسيون  او د خارجه وزارت  د الري  و پارلمان ته د 
  

لوېزوني  راډيويي د نړۍ وال سرويس بي بي سينن د  تو او فارسي ژونديو  ژبو٣٢ني د نړي په  خپرو او   ژبو  د پ
ون رامو  د نړۍ والو رسنۍددې   په  ي٣٢ په پرو زارشونه نړۍ واله خبرونه .  برخو کي  خپري د بي بي  او 

ولو سي د جهاني برنامو  برياالنو لخوا چي ورزيده خ٢۵٠د په سر کي ځای لري   لخوا چي ددې شبکې د خپرونو تر 
 چي د بي بي سي د  کو کوي د شپې او ورځي  دي،خدام کړي  است د خپلو اهدافو د تحقق د پارههغوی بي بي سي

و پر ژوندباندي ژوره  اغېزه  کوي  مهمو  نړۍ د د سره سم پاليسۍ  خه چي د خل  و  ژبو٣٢په     د نړۍ پرمختياو 
  .ړاندي کړي و نړۍ والو ته

  
وولې ده چي بي بي سي په زي ه نقش لوبولی دمواردواتو نظر سنجيو   راډيويي،  بي بي سيد .  ئ کي  مخک

ي پاڼو کي لويزوني رني ولو مهمه او خپرونو  جهاني دې رسنۍ د  داو په خپله ان وله نړۍ کي تر  اغيزه  برخه  په 
 کسانو  ليونهد مياشتي تر اتيا مي.  لريي او ليدونکي ميليونه زيات اورېدوکونک٢۵٠ تر ، دغه برخه  برخه ده ناکه

خه کتنه کوي  و  ي ساي رن  زياتره د جاذبه دا  دومره سرويس په بي بي سي کي د جهاني . پوري ددې رسنۍ  د ان
خه و   زارشونه او د نړۍ و  د هغوینړۍ د پي انو هر اړخېزه  ريزانو د ليد نه تهپېچلو موضوع  کيندلي کتني  د ان

الي دي  راډيويي س١٠دم درحاله بي بي سي . دي  ه يې ديجي لوېزوني چينلونه، او نور .ېشنونه لري چي پن  اته ملي 
رامونه لريز ي ساي چي په کال .يات  پرو رن  کي جوړ سوی دئ د خبرو  يوه کامله ١٩٩۶ د بي بي سي ان

  .مجموعه او آرشيف په خپل ځان کي لري 
  

ړتيا په دې کي لستان د رسنيو نظام يو ه ځان  ددې هيواد  دولت په رسانه ای نظام کي خپل  حضور  چيه د هم  د ان
وري نو اداري روند  و د بي بي سيوک چي  ،ئساتلی د ه شاني ته  ړتيا په  يدغه ځن ې ليدل کي  دبلي خوا . پک

ولو مهمه  کړی منبع ده  په همدي ، او بي بي سي د پيغام پر منبع باندي زياته تکيه کوي،په رسنيو کي  د اړيکو تر 
رامونه خپروي٣٢طرده چي د نړۍ په خا ه په جهاني عرصه کي د برتانيا و   ژبو خپل پرو وپه دې تو  تر 
ه ورکړيډيپ يک حضور ته  عملي ب   .لوما

  
 رسنۍ د خپلو جغرافيايي سرحدو دباندي په نړۍ واله سطحه د مخاطبانو  د يوه هيواد دبي بي سي غوندي  هرکله چي

ه کي وي نو هغوی تر هر ه دمخه خپليپه ل ي او اوږدمهاله  په .  استعماري هدفونه په نظر کي نيولي وي  ملي 
ي همدې لحاظ  ددريمي  نړۍ  نن.  د بي بي سي د خارجي برخي بودجه د بهرنيو چارو د وزارت لخوا تأميني
لستان   په حيث  خبري رسنۍ يوې د يوازي نه تهبي بي سي هيوادونه  د هغه د  او ددولتبلکه  هغې ته د ان

  .يوره سترپه د منعکس کونکي يوه نهاد  پاليسيو استعماري 
  

ړي مهارت او تخصص  کار وي او د خپلو مخاطبينو  بي بي سي ، د خپلو برنامو په جوړولو او خپرولو کي خپل ځان
يا دهسره په  ړه ل  پر وخت خپرولو، اکلو، د خبر دجوړولو، د خبر د  د خبر ددغه رسنۍ .   يوه داومداره  رواني ج

اکلو او د مخاطبينو په ذهن کي د شک او شبهې  د طرحو  رانو او ميلمنو په هدفمنده   القا کولو پهد کارپوهانو، تحلي
دي او هغه د ځانه سره وساتي  و پر مخاطب باندي خپل اثر پري خه کار اخلۍ  تر  ولو مبانيو  . کي دروانشناسۍ د  

 .د کار په طريقې کي پروت دئدغه کيندلي او ظريفانه  هم په  هم نی رازد بي بي سي دغه د  جاذبې اوس
 

خه يوه طريقه ومان ايجادول درواني عملياتو د خاصو طريقو  ړو کي   د َوهم او ي په رسانه ای   ج ل کي ددې .  
خه مطلوب خوا  د مخاطبينو په  ذهنيتو کي دځان او يا يوېشېوې په کارولو سره مهاجم ځواکونه تالښ کوي چي   

ېزه تصوير او داعتماد وړ  ه او نفرت ان خه يو ناسول  . کړيارائه  او د مقابلي  خوا 
  

 نيوجرسي په پوهنتون کي دژورناليزم  امريکا د دمبتکره او وتلی ژورناليست، Carl Hausman پروفيسرکارل هوسمن
ومان د جوړېدو په هکل من مشر، په رسنيو کي د َوهم او ي فضا ايجادوي ، د نړۍ «: ه  وايي د ډيپار رسنۍ  ساخت

ه ن. خه داسي ذهني برداشت  جوړوي چي د واقعي نړۍ سره هي سر نه خوري  ه په رسنيو کي خبر، الزامًا  هغه 
ه دئ   ».دئ چي خبري منبع  يې  وړاندي کوي چي واقع سوی دئ، بلکه هغه 

  



  
 

 
و شميره   ٤تر ٤  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

 

ولو رسنيو د پاره و  ده ا يوهد غه خبره خو عامه او د  ي نو  ورکو صفتوک  داسي يو ته  بي بي سي، خو که بيا ل
  .. . پرځای مثال وي يو  بلکلکېدای سي هغه

  
  :مأخذونه 

ونه  تونه او دغه الندي ساي   :زما خپل يادا
uk.co.bbc.www://http  

programmes/worldservice/uk.co.bbc.www://http/  
shtml.what/purpose/info/uk.co.bbc.www://http  

http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc// 
British_Broadcasting_Company/wiki/org.wikipedia.en://http 

BBC/wiki/org.wikipedia.en://http 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/٧٥_١١٢٢_years/page٢.shtml 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


