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د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري دﻳﺮﺷﻤﻪ

هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻧړۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ )BBC(٩
د ﺑـﻲ ﺑـﻲ ﺳـﻲ ﺧـﺒﺮي رﺳـﻨۍ

)(British Broadcasting Corporation - BBC
ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﻧﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺴﻮﻧﻪ ،راډﻳﻮ ،ﻠﻮﯦﺰون ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ،اﻧ ﺮﻧ  ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ او ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺗﻮ ﻪ ﻮﻟﻪ ډﻟﻪ
اﺋﺰﻩ رﺳﻨۍ د ﺧﻠﮑﻮد ﭘﻮهﺎوي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﻐﻮﯼ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮ ﻲ دﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ رﺳﻮﻟﻮ دﭘﺎرﻩ ﺧﻮرا ﮐﺎرﻧﺪﻩ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ .دﻏﻪ
رﺳﺎﻧﻪ اﯼ وﺳﻴﻠﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ ﻳﻮ ﺧﺒﺮ ،ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ،ﻳﻮﻩ ﻣﻔﮑﻮرﻩ ،ﻳﻮﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ او هﺮ ﺑﻞ ذوﻗﻲ او ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﮐړﻧﻲ
ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ذهﻨﻴﺘﻮ ﮐﻲ ځﺎﯼ اوﻳﺎ هﻐﻪ ﻣﺤﻮﻩ ﮐړي؛ ﺣﺘﯽ ددې واﮎ ﻟﺮي ﭼﻲ و ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ د
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ روﯼ ورﮐړي او ﻳﺎ ﻳﻮ ﺳﺎﻟﻢ او روا ﻋﻤﻞ د ﺗﺨﺮﻳﺐ او هﺮج و ﻣﺮج ﺧﻮاﺗﻪ رهﻲ ﮐړي.
ﻧﻦ ﭘﻪ ډﻟﻪ اﺋﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ د ﻗﺴﻤﺎ ﻗﺴﻤﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﺗﻨﻮع او ﻏﺰﯦﺪﻧﻪ داﺳﻲ ﻳﻮﻩ ﭘﺪﻳﺪﻩ دﻩ ﭼﻲ د ﮑﻨﺎﻟﻮژﯼ د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ
ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﯧﺪﻩ  .دا ﭼﻲ دﻏﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﻴﺎ ﻻ ﻧﻮرﻩ هﻢ د
ﺳﻤﻪ ودﻩ ﮐړې او د ﻣ ﮑﻲ ﻮﻟﻪ ﮐﺮﻩ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ
ﻣﻮډرﻧﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺧﻮا رواﻧﻪ دﻩ؛ د ﻧړۍ ﭘﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﮑﺎرو ﺑﺎﻧﺪي د هﻐﻮﯼ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻦ د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ځﺎن
ﺗﺜﺒﻴﺘﻮي .د رﺳﻨﻴﻮ دﻏﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﻩ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻦ د ﻟﻮﻳﻮ ﺷﺒﮑﻮ او د ﻧړۍ د ﻟﻮﻳﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داراﻧﻮ او ﺑ اﻳﻮ هﻴﻮادو ﭘﻪ
ﻻس ﮐﻲ ﻟﻮﯦﺪﻟﯽ دئ ،دا هﻐﻮﯼ دي ﭼﻲ دﻏﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻟﻮري ﺣﺮﮐﺖ ورﮐﻮي او د هﻴﻮادو
ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ او د ﺧﻠﮑﻮ د اذهﺎﻧﻮﭘﻪ اړوﻟﻮ او ﮐﻨ ﺮوﻟﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﺗﺮ ﭘﻮځﻲ ﻗﺪرت زﻳﺎت ﮐﺎرﻧﺪﻩ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ
ﻮ ﺗﻪ ځﺎن ور ﺑﺎﻧﺪي رﺳﻮي.
در ﺳﻨﻴﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ رواﻧﻪ ﻟړۍ ﮐﻲ ﻧﻦ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د راډﻳﻮـ ﻠﻮﯦﺰون ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﻣﺆﺟﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ
ﻳﻮ ﻪ ږﻏﻴ و .راډﻳﻮ او وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻠﻮﯦﺰون ﭘﻪ ډﻟﻪ اﺋﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ و ﻋﺎﻣﻪ ذهﻨﻴﺖ ﺗﻪ د ﭘﻴﻐﺎم رﺳﻮﻟﻮ او ﭘﺮ هﻐﻮﯼ
ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﭙﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﺆﺛﺮﻩ وﺳﻴﻠﯥ ﺑﻠﻞ ﺳﻮي دي .زﻣﻮږ د هﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ون ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ هﻐﻪ هﻴﻮادو ﮐﻲ
ﭼﻲ د ﺑﯧﺴﻮادۍ ﮐﭽﻪ ﻳﯥ ﻟﻮړﻩ دﻩ ﻧﻮ د هﻐﻪ اﺛﺮات ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻣﺤﺴﻮس دئ .د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻩ زﻣﻮږ
دهﻴﻮاد ﻋﻮام او ﺧﻮاص ﻪ ﺗﺮهﺎ ﺁﺷﻨﺎ دي .ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺟﻨ ځﭙﻠﻲ هﻴﻮاد ﮐﻲ د دې ﺗﻴﺮو دﯦﺮﺷﻮ ﮐﻠﻮ ﭘﻪ
ډراﻣﺎ ﻴﮑﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮ او ﭘﺎﭼﺎ ﺘﻴﻮ او دﮐﻮرﻧۍ ﺟ ړو ﭘﻪ دوران ﮐﻲ د ﭘﻮرﺗﻨﻲ اﺻﻞ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻲ ،ﻋﻤﺪﻩ ﻧﻘﺶ درﻟﻮدﻟﯽ
او هﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻧ ﺮﻳﺰي ﻏﻮﻧﺪي ﻣﻬﺎرت ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دئ.
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭼﻲ د) (British Broadcasting Corporation - BBCﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺣﺮوف دي؛ ﭘﻪ اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻳﻮې ﺧﺒﺮي
رﺳﻨۍ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ  ١٩٢٢ﮐﻲ د هﻐﻪ آﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻟﺨﻮا ﺟﻮړﻩ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ځﺎن ﮐﻲ ﻳﯥ ﺷﭙ ﻏ
ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ را ﻮل ﮐړي وﻩ .دﻏﻪ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ )د ﻣﺎرﮐﻮﻧﻲ  ،Marconi Companyﺟﻨﺮال اﻟﮑ ﺮﻳﮏ ﮐﻤﭙﻨﻲ General
 ،Electric Companyﺑﺮﻳ ﻴﺶ ﺎﻣﺴﻦ هﻮﺳ ﻦ  ،British Thomson-Houstonﻣ ﺮو ﭘﻮﻟﻴ ﺎن وﻳﻜړز Metropolitan-
Vickersاو د ﻏﺮب د ﺑﺮق ﮐﻤﭙﻨۍ  (Western Electricوﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻟﺮل ﭘﻪ اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻣﻠﻲ ﺧﺒﺮو د
ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﺳﺮاﺳﺮي راډﻳﻮﻳﻲ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐړي .د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ دﻏﻪ اوﺳﻨﯽ ﺗﺸﮑﻞ د  ١٩٢٧را ﭘﻪ دﯦﺨﻮا د
ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻣﻨﺸﻮرـ ﻟﻮزﻧﺎﻣﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﭼﻲ هﻐﻪ ﺗﻪ روﻳﺎل ﭼﺎر ﺮ هﻢ وﻳﻞ ﮐﯧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﺳﻮﯼ دئ او دهﻐﻲ رهﺒﺮۍ ﺷﻮرا
ﻟﺨﻮا ادارﻩ ﮐﻴ ي ﭼﻲ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ﻣﻠﮑﻪ ﻳﯥ د ﻠﻮرو ﮐﺎﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮي.
دﻏﻪ ﭼﺎر ﺮ د ﺗﻴﺮي ﺷﻠﻤﻲ ﭘﯧړۍ د ﭘﻨ ﻮﺳﻤﻲ ﻟﺴﻴﺰي را ﭘﻪ دﯦﺨﻮا هﺮ ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﭘ ﯦ ﮐﯧﺪﻟﻪ او ﺑﻴﺎ د هﻐﻪ ﻟﻮزﻧﺎﻣﯥ ﭘﺮ
اﺳﺎس ﭼﻲ ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ اود اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د ﻓﺮهﻨ  ،رﺳﻨﻴﻮ او ورزش دوزارت ﺗﺮﻣﻴﻨ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻩ؛ ﭘﻪ
داﺳﻲ ﻳﻮﻩ» ﻣﻨﺸﻮر  -ﻟﻮزﻧﺎﻣﯥ « واو ﺘﻪ ،ﭼﻲ ﺗﺮ هﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ روﻳﺎل ﭼﺎر ﺮ ډﻳﺮﻩ ﺟﺎﻣﻊ او ﮐﺎرﻧﺪﻩ وﻩ.
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٤
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

) (BBC TRUSTﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺳﻮﯼ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ
ددې » ﻣﻨﺸﻮر -ﻟﻮزﻧﺎﻣﯥ« ﻋﻤﻠﻲ اﺧﺘﻴﺎر و ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺮﺳ
ﺳﻲ ﮐﻲ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻬﺎد دئ او ١٢ﻏړي ﻟﺮي .دﻏﻪ ﻧﻬﺎد د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺳ ﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻟﻮرﯼ ﺗﻌﻴﻴﻨﻮي او
اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﮐﺮدار ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ  ١۶ﮐﺴﻴﺰﻩ اﺟﺮاﺋﻴﻮي هﻴﺌﺖ ) (Executive Boardﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دئ ﭼﻲ و
ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﺟﺮاﺁﺗﻮ ﺟﻮاﺑ ﻮﻳﻲ ﮐﻮي .دﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺮﺳ ﻏړي دوزﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ او ددې
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺮﺳ
هﻴﻮاد د ﻣﻠﮑﯥ ﭘﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي.
د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ  ١٩٣٢ﮐﺎل ﺗﺮ ورﺳﺘﻴﻮ ﭘﻮري د ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ راډﻳﻮﻳﻲ ﭼﻴﻨﻞ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ
ﻟﻴﺪﻟﻪ  ،ﺑﺲ دهﻤﺪې ﮐﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ١٩ﻣﻪ وو ﭼﻲ داﺳﻲ ﻳﻮﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻧﻴﻮل ﺳﻮ ﺗﺮ ﻮ د »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د
اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ د ﺳﺮوﻳﺲ « ) (BBC Empire Serviceﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ اﻧ ﺮﯦﺰي ژﺑﻪ هﻐﻪ هﻢ
و ﺧﭙﻠﻮ اﻧ ﺮﯦﺰي ژﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ د هﻴﻮاد د ﺑﺎﻧﺪي ﻳﯥ ژوﻧﺪ ﮐﺎ وﻩ ،ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐړي  .دﻏﻪ ﻧﻮم د اﻧ ﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﭘﻪ هﻐﻪ دوران ﮐﻲ ﻳﻮ ډﯦﺮ ﭘﺮ اﺑﻬﺘﻪ ﻧﻮم وو ،ﺧﻮ ددې ﺷﺒﮑﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ ﻧﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮي هﻐﻪ ﺑﻴﺨﻲ هﯧﺮﻩ ﮐړي .ﺑﻲ
ﺑﻲ ﺳﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ د دﻏﻪ ﻧﻮم ﺎﮐﻨﻪ ﭼﻲ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ وﺟﻬﻪ ﻳﯥ د وراﻳﻪ ځﻨﻲ ﮑﺎرﯦﺪﻩ  ،هﻐﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ وﺟﻬﻪ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ،
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ هﻴﻮادو ﮐﻲ ﭼﻲ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ هﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﺳﺎﺣﻪ ﺑﻠﻞ  ،و اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮﯼ دﻳﻮ واﻟﻲ
د ﭘﺎرﻩ ه ﻪ ﻲ .ﺧﻮ دﻏﻪ ﺳﺮوﻳﺲ د ﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ ،ﺧﺎﺻﺘًﺎ د دوهﻤﻲ ﻧړۍ واﻟﻲ ﺟ ړې د را ﻧﻴﮋدې ﮐﯧﺪو ﭘﻪ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ او د ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻮ هﻴﻮادو د ﻋﻮاﻣﻮ ﭘﻪ ذهﻨﻴﺘﻮ ﮐﻲ ددوﯼ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ د ﻣﺆﺛﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺳﻲ ﺗﻼښ وو ﺗﺮ ﻮ
ددې ﻻري ﺨﻪ و ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎري اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻻﺳﻮهﻨﻮ ﻻرﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮي ږدي او ﺳﺎﺣﻪ ﻳﯥ ﻻ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﭘﺮاﺧﻪ
ﮐړي  .ﭘﻪ  ١٩٣٨ﮐﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﺧﭙﻠﻮ اﻧ ﻠﻴﺴﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ او هﺴﭙﺎﻧﻮي ژﺑﻮ هﻢ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ ور
زﻳﺎت ﮐړل  .د ﮐﺎل ١٩٨٨راهﻴﺴﻲ وو ﭼﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ و دﻏﯥ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻪ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ
) (BBC World Serviceﻧﻮم ور ﮐړ.
ﻧﻦ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺧﺒﺮي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﻳﺎ ) (British Broadcasting Corporationد اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ راډﻳﻮﻳﻲ او ﻠﻮﻳﻮزﻧﻲ
او د ﺁن ﻻﻳﻦ ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻲ د ﺧﺒﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﺧﺒﺮ رﺳﻮﻟﻮ او د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ذهﻨﻴﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي د هﻐﻪ د ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻨﺪﻧﻲ ﭘﻪ وﺟﻪ،
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ د ﺧﻮرا ﻣﻮډرﻧﻪ او ﺗﺮ ﻮﻟﻮﻣﺸﻬﻮرﻩ رﺳﻨﻴﻮﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﻲ ﺣﺴﺎﺑﻴ ي  ،ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ د
ﻣﻴ ﻳﺎ ﭘﺮاخ راډﻳﻮﻳﻲ ،ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ او د اﻧ ﺮﻧ دﻻري ﺧﭙﻞ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ  .د ﮐﺎﻟﻪ
 ۶٠زرﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﯥ ﻟﺮي ،ځﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺧﺪﻣﺎت هﻢ ﻟﺮي ﭼﻲ د هﻐﻪ د ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎډا
اود ﻧړۍ ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادووﮐﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﮐﯧﺒﻠﻲ ﻠﻮﯦﺰون د ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ دﻩ.
دﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ راډﻳﻮﻳﻲ او ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ ځﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ او ﺑﯧﻄﺮﻓﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ رﺳﻨۍ ﺑﻮﻟﻲ  ،ﺧﻮ د دې ﺷﺒﮑﻲ
ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻌﻨﻲ هﻤﺪا د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او د ﮐﺎﻣﻨﻮﻳﻠ د
ادارې ﻟﺨﻮا ) (Foreign & Commonwealth Office - FCOﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮل ﮐﻴ ي ﭼﻲ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د اهﺪاﻓﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي او د هﻐﻮﯼ ﻟﺨﻮا ﺗﻤﻮﻳﻠﻴ ي  .هﻤﺪﻏﻪ ادارﻩ دﻩ ﭼﻲ د اﺑﺤﺎرو ﭘﻪ هﺎ ﺧﻮا هﻴﻮادو ﮐﻲ د اﻧ ﻠﻴﺴﻲ
دوﻟﺖ د ﻮ د ﭘﺮاﺧﯧﺪو ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻟﺮي  .د هﻤﺪې  FCOد ﻻري دﻩ ﭼﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺮاﻧ ﺑﺮاﺑﺮﻳ ي  .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮاﺧﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﻳﯥ د ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﻋﻼﻧﻮ او د ﺧﺒﺮو د ﺧﺮ ﻼو او ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﭼﻴﻨﻠﻮ ﺨﻪ د
اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ﻓﻴﺲ ﭼﻠﻴ ي او درﻧﯥ ﻲ ځﻴﻨﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴ ي  .ددﻏﻲ رﺳﻨۍ ﮐﻠﻨۍ دوراﻧﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﮐﻲ ۴
اﻋﺸﺎرﻳﻪ  ٣ﺑﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺳ ﺮﻟﻴﻨ ﭘﻮﻧ ﻩ وﻩ.
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ دﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﺧﭙﺮﯦﺪو ﭘﺮوﺳﻪ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د »ﻋﻤﻮﻣﻲ
ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺳۍ« د ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي  .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د » ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻧړۍ وال ﺳﺮوﻳﺲ«
ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﻲ د ﺧﭙﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډﻳﭙﻠﻮ ﻣﺎﺳۍ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻣﻬﻤﻮﻣﺤﻮري ﺑﺮﺧﻮ ﮐﻲ ﺣﺴﺎﺑﻲ.
ﻋﻤﻮﻣﻲ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺳﻲ د هﻴﻮادو د ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﺗﺤﻘﻖ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ داﺳﻲ ﻧﻮې ﺷﯧﻮﻩ دﻩ ﭼﻲ دهﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ
هﺪف دادئ ﭼﻲ دﻏﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ دﺧﭙﻠﻮ ﻮ د ﭘﺎرﻩ ددوﻟﺘﻮ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﻮ ﭘﺮ ځﺎﯼ د ﻣﻠﺘﻮ ﭘﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﮑﺎرو ﺑﺎﻧﺪي و
اﺛﺮ ﻨﺪﻧﻲ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي او هﻐﻪ ﺗﻪ ځﺎن رﺳﻮي  .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮﭼﺎرو وزارت هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ رﺳﻤﻲ
اﻧ ﺮﻧﻴ ﻲ ﭘﺎڼﻪ ﮐﻲ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺳۍ ﺗﻌﺮﻳﻒ » ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﻴﻮادو ﮐﻲ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﺎر د ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻟﻪ روﻳﻪ،
و ﺧﭙﻠﻮ هﺪﻓﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل « ﺑﻴﺎﻧﻮي.
د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﻧړۍ واﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻲ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﺨﻮا ﺗﺄﻣﻴﻨﻴ ي ،دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﭘﻪ اداري ﻟﺤﺎظ د ﻟﻨﺪن د ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺳۍ د دﺳﺘ ﺎﻩ د زﻳﺮﺑﻨﺎوو ﺨﻪ ﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ ﻟﻮﯼ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﻞ د دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﻨﻮ
ﻳﺎ د هﻐﻮﯼ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺎﻧﻮ ﺗﺮ رهﺒﺮۍ او ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪي ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴ ي .ﺗﻴﺮ ﮐﺎل د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﻧړۍ واﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ (BBC
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٤
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) World Serviceﮐﻠﻨۍ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﭘﻮﻧ ﻩ وﻩ ،دﻏﻪ رﻗﻢ دﻳﻮې راډﻳﻮﻳﻲ ،ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ او د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﺁن ﻻﻳﻦ
ﺳﺮوﯦﺴﻮ دﭘﺎرﻩ ﺧﻮرا ﻟﻮﯼ رﻗﻢ دئ ﭼﻲ ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ و ﻟﻮﻳﻮ هﺪﻓﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو د ﭘﺎرﻩ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭘﻪ واﮎ ﮐﻲ اﻳ ﻮدل
ﮐﻴ ي .ﺳﺮﻩ ددې ﭼﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د دې ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻮي ﺧﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ د اﺟﺮا او
ﺗﺼﻮﻳﺐ دﭘﺎرﻩ هﻐﻮﯼ ﺗﻪ ﺿﺮوري دﻩ ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻲ ﻃﺮﺣﻲ د ﻗﺎﻧﻮن ﺰارۍ و اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﻣﺴﺆﻟﻴﻨﻮ ﺗﻪ ،د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺳۍ دﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺧﺎرﺟﻪ وزارت د ﻻري و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ﯧړﻧﻲ او ﺗﺎﺋﻴﺪ دﭘﺎرﻩ وړاﻧﺪي ﮐړي.
ﻧﻦ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﻧړۍ وال ﺳﺮوﻳﺲ راډﻳﻮﻳﻲ او ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ د ﻧړي ﭘﻪ  ٣٢ژوﻧﺪﻳﻮ ژﺑﻮ د ﭘ ﺘﻮ او ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﻮ
ﭘﻪ ون ددې رﺳﻨۍ د ﻧړۍ واﻟﻮ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮ ﭘﻪ  ٣٢ﺑﺮﺧﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﺮﻳ ي .ﻧړۍ واﻟﻪ ﺧﺒﺮوﻧﻪ او ﺰارﺷﻮﻧﻪ د ﺑﻲ ﺑﻲ
ﺳﻲ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﻲ ددې ﺷﺒﮑﯥ د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻲ ځﺎﯼ ﻟﺮي د٢۵٠ورزﻳﺪﻩ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﻲ
ﮐﻮي ﭼﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ هﻐﻮﯼ د ﺧﭙﻠﻮ اهﺪاﻓﻮ د ﺗﺤﻘﻖ د ﭘﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺪام ﮐړي دي ،د ﺷﭙﯥ او ورځﻲ ﮐﻮ
ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻧړۍ د ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎو ﺨﻪ ﭼﻲ د ﺧﻠ ﻮ ﭘﺮ ژوﻧﺪﺑﺎﻧﺪي ژورﻩ اﻏﯧﺰﻩ ﮐﻮي د ﻧړۍ ﭘﻪ  ٣٢ژﺑﻮ و
ﻧړۍ واﻟﻮ ﺗﻪ و ړاﻧﺪي ﮐړي.
ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻮ ﻮوﻟﯥ دﻩ ﭼﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻮاردو ﮐﻲ ﻣﺨﮑ ﻪ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دئ  .د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ راډﻳﻮﻳﻲ،
ﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧ ﺮﻧﻴ ﻲ ﭘﺎڼﻮ ﮐﻲ ددې رﺳﻨۍ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﻲ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ او اﻏﻴﺰﻩ
ﻧﺎﮐﻪ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ  ،دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ  ٢۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ زﻳﺎت اورﯦﺪوﮐﻮﻧﮑﻲ او ﻟﻴﺪوﻧﮑﻲ ﻟﺮي .د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﺗﺮ اﺗﻴﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﭘﻮري ددې رﺳﻨۍ د اﻧ ﺮﻧ ﻲ ﺳﺎﻳ ﻮ ﺨﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮي  .ﭘﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﮐﻲ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ دا دوﻣﺮﻩ ﺟﺎذﺑﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ د
ﻧړۍ د ﭘﻴ ﻮ ﺨﻪ د هﻐﻮﯼ هﺮ اړﺧﯧﺰﻩ ﺰارﺷﻮﻧﻪ او د ﻧړۍ و ﭘﯧﭽﻠﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻧ ﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻟﻴﺪ ﻧﻪ ﮐﻴﻨﺪﻟﻲ ﮐﺘﻨﻲ
دي  .دم درﺣﺎﻟﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ  ١٠راډﻳﻮﻳﻲ ﺳ ﯧﺸﻨﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻨ ﻪ ﻳﯥ دﻳﺠﻴ ﺎﻟﻲ دي  .اﺗﻪ ﻣﻠﻲ ﻠﻮﯦﺰوﻧﻲ ﭼﻴﻨﻠﻮﻧﻪ ،او ﻧﻮر
زﻳﺎت ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﺮي .د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ اﻧ ﺮﻧ ﻲ ﺳﺎﻳ ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٩۶ﮐﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮﯼ دئ د ﺧﺒﺮو ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ او ﺁرﺷﻴﻒ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﮐﻲ ﻟﺮي .
د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن د رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﻮ ﻩ ځﺎﻧ ړﺗﻴﺎ ﭘﻪ دې ﮐﻲ هﻢ دﻩ ﭼﻲ ددې هﻴﻮاد دوﻟﺖ ﭘﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ ﻧﻈﺎم ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر
ﺳﺎﺗﻠﯽ دئ  ،ﻮﮎ ﭼﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ و اداري روﻧﺪ ﺗﻪ ﻮري ﻧﻮدﻏﻪ ځﻨ ړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﭘﮑ ﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي  .دﺑﻠﻲ ﺧﻮا
ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ د اړﻳﮑﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﮐړﯼ ﻣﻨﺒﻊ دﻩ ،او ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﭘﻴﻐﺎم ﭘﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻧﺪي زﻳﺎﺗﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ هﻤﺪي
ﺧﺎﻃﺮدﻩ ﭼﻲ د ﻧړۍ ﭘﻪ  ٣٢ژﺑﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺧﭙﺮوي ﺗﺮ ﻮﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ و
ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎ ﻴﮏ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑ ﻪ ورﮐړي.
هﺮﮐﻠﻪ ﭼﻲ دﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻏﻮﻧﺪي د ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد رﺳﻨۍ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮﺣﺪو دﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺳﻄﺤﻪ د ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﻲ وي ﻧﻮ هﻐﻮﯼ ﺗﺮ هﺮ ﻪ دﻣﺨﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻠﻲ ﻲ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎري هﺪﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ ﻧﻴﻮﻟﻲ وي  .ﭘﻪ
هﻤﺪې ﻟﺤﺎظ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻮدﺟﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﺨﻮا ﺗﺄﻣﻴﻨﻴ ي  .ﻧﻦ ددرﻳﻤﻲ ﻧړۍ
هﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازي د ﻳﻮې ﺧﺒﺮي رﺳﻨۍ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﮑﻪ هﻐﯥ ﺗﻪ د اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ددوﻟﺖ او د هﻐﻪ د
اﺳﺘﻌﻤﺎري ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ د ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻳﻮﻩ ﻧﻬﺎد ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻮري.
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧ ړي ﻣﻬﺎرت او ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎر وي او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ داوﻣﺪارﻩ رواﻧﻲ ﺟ ړﻩ ﻟ ﻴﺎ دﻩ  .دﻏﻪ رﺳﻨۍ د ﺧﺒﺮ د ﺎﮐﻠﻮ ،د ﺧﺒﺮ دﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﺧﺒﺮ د ﭘﺮ وﺧﺖ ﺧﭙﺮوﻟﻮ،
د ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ،ﺗﺤﻠﻴ ﺮاﻧﻮ او ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ هﺪﻓﻤﻨﺪﻩ ﺎﮐﻠﻮ او د ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ ﭘﻪ ذهﻦ ﮐﻲ د ﺷﮏ او ﺷﺒﻬﯥ د ﻃﺮﺣﻮ ﭘﻪ اﻟﻘﺎ ﮐﻮﻟﻮ
ﮐﻲ درواﻧﺸﻨﺎﺳۍ د ﻮﻟﻮ ﻣﺒﺎﻧﻴﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠۍ ﺗﺮ ﻮ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻧﺪي ﺧﭙﻞ اﺛﺮ ﭘﺮﻳ دي او هﻐﻪ د ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ وﺳﺎﺗﻲ .
د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ دﻏﻪ د ﺟﺎذﺑﯥ اوﺳﻨﯽ راز هﻢ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﮐﻴﻨﺪﻟﻲ او ﻇﺮﻳﻔﺎﻧﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﮐﻲ ﭘﺮوت دئ.
ﭘﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ ﺟ ړو ﮐﻲ د وَهﻢ او ﻮﻣﺎن اﻳﺠﺎدول درواﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺧﺎﺻﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻞ ﮐﻴ ي  .ددې
ﺷﯧﻮې ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻬﺎﺟﻢ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺗﻼښ ﮐﻮي ﭼﻲ د ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ ﭘﻪ ذهﻨﻴﺘﻮ ﮐﻲ دځﺎن او ﻳﺎ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺨﻪ ﻣﻄﻠﻮب
او داﻋﺘﻤﺎد وړ او د ﻣﻘﺎﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﺨﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﺳﻮﻟ ﻪ او ﻧﻔﺮت اﻧ ﯧﺰﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ اراﺋﻪ ﮐړي.
ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮﮐﺎرل هﻮﺳﻤﻦ Carl Hausmanﻣﺒﺘﮑﺮﻩ او وﺗﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ،د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﮐﻲ دژورﻧﺎﻟﻴﺰم
د ډﻳﭙﺎر ﻤﻨ ﻣﺸﺮ ،ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ د وَهﻢ او ﻮﻣﺎن د ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ واﻳﻲ » :رﺳﻨۍ ﺳﺎﺧﺘ ﻲ ﻓﻀﺎ اﻳﺠﺎدوي  ،د ﻧړۍ
ﺨﻪ داﺳﻲ ذهﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮړوي ﭼﻲ د واﻗﻌﻲ ﻧړۍ ﺳﺮﻩ هﻴ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺧﻮري  .ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ ﺧﺒﺮ ،اﻟﺰاﻣًﺎ هﻐﻪ ﻪ ﻧﻪ
دئ ﭼﻲ واﻗﻊ ﺳﻮﯼ دئ ،ﺑﻠﮑﻪ هﻐﻪ ﻪ دئ ﭼﻲ ﺧﺒﺮي ﻣﻨﺒﻊ ﻳﯥ وړاﻧﺪي ﮐﻮي«.
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د ﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻮ ﻋﺎﻣﻪ او د ﻮﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ اﻟ ﻮ دﻩ ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺗﻪ ﻮﮎ داﺳﻲ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ورﮐﻮي ﻧﻮ
ﮐﯧﺪاﯼ ﺳﻲ هﻐﻪ ﺑﻠﮑﻞ ﻳﻮ ﭘﺮځﺎﯼ ﻣﺜﺎل وي ...
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ :
زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻳﺎدا ﺘﻮﻧﻪ او دﻏﻪ ﻻﻧﺪي ﺳﺎﻳ ﻮﻧﻪ :
http://www.bbc.co.uk
/http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes
http://www.bbc.co.uk/info/purpose/what.shtml
http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc//
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC
http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/١١٢٢_٧٥_years/page٢.shtml
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